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Tisztelt  Képviselő-testület! 

 
 
A Csepeli Tűzőrség a 2008. évben is fontos feladatának tartotta a jogszabályban 
meghatározott alaptevékenységének minél hatékonyabb és magas színvonalú 
végrehajtását. 
 
A Tűzőrség alapvető feladatai: 

• Életmentés 
• Tűzoltás 
• Műszaki mentés 
• Anyagi javak védelme 

 
Az alapvető feladatok magas színvonalú elvégzése mellett, a kerületünket ért 
rendkívüli események megoldásából is kivették a részüket. Komoly feladatot 
jelentett az un.” autógyújtogató” által okozott tűzesetek gyors megfékezése, 
valamint a többi autó mentése, a nagyobb káresemény bekövetkezésének 
megakadályozása. 
Az áldozatos munkát, melyet a kerület érdekében végeznek a tűzoltóink, az 
önkormányzat anyagi támogatással honorálja, valamint minden évben két fő 
részére az „Év Tűzoltója” kitüntetést adományozza. 
 
Tűzoltóink Nemzetközi versenyeken is jól szerepeltek. 2008 szeptemberében 
megrendezett Tűzoltó Világjátékokon Botos László tűzoltó őrnagy és Pauliscsák 
József tűzoltó zászlós nyertek világbajnoki címet erőemelésben, valamint Botos 
László tű. őrnagy úr harmadik helyezést ért el súlylökésben.  

 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatóban foglaltakat fogadja 
el. 
 
 
 
 
Budapest, 2009.február 27-n.                             
 
 
                                                                              Dr. Borsány György 
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Határozati Javaslat: 
 
 
 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt,     
hogy a Csepeli Tűzőrség 2008.évi beszámolóját elfogadja. 
 
 
Felelős: Tóth Mihály  
              polgármester 
 
 
Határidő: elfogadásra: azonnal 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségének támogató szavazata szükséges. 
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A CSEPELI TŰZŐRSÉG  
 

2008. évi munkájáról 
 
 
 
 

Tűzoltói események 
 

 
Ezek megoszlása: 
 
* tűzeset                                                     154 
* műszaki mentésvaklárma, téves jelzés   236 
* összesen                                                  480 
A tűzesetek során: 
* személyt kimentettünk                            52 
* megsérült                                                  13 
* elhunyt                                                      3 
A műszaki mentési eseményeknél: 
* kimentett személy                                   17 
* megsérült                                                32 
* el hunyt                                                   13 
 
 
 

Nemzetgazdasági ágak tűzvédelmi helyzete 
 
 

Tűzeset jellege nemzetgazdasági szempontból 2007. 2008. 

Ipar:  11 8 

Mező– erdőgazdálkodás:    6 1 

Lakás, személyi ingatlan:  59 56 

Közlekedés:  22 29 

Kereskedelem 5 6 

Egyéb:  82 43 

Összesen: 185 143 
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Tűzesetek keletkezési ok szerint 2007. 2008. 
Elektromos energia  4 5 
Robbanás  0 0 

Nyílt láng  6 12 

Öngyulladás  1 0 

Technológiai hiba  1 1 

Hőtermelő berendezés  2 1 

Dohányzás  3 0 

Egyéb  5 2 

Ismeretlen   6 2 

Összesen: 28 23 
 
 
 

VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS, FELÜGYELET 
 
 

Önkormányzatokkal, társszervekkel, érdekképviseletekkel való kapcsolat 
 

Az elmúlt évekhez hasonlóan a Csepeli Önkormányzattal a kapcsolatunk nagyon jónak 
mondható. Az általuk tartott rendezvényeken rendszeresen részt veszünk. Káresetek során a 
Csepeli Rendőrkapitányság, és a Polgári Védelmi Kirendeltség munkatársaival minden 
esetben jól tudtunk együtt dolgozni, egymás munkáját segíteni.   
 
 
 
 
TŰZOLTÁSI MENTÉSI ÉS KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁSI 
TEVÉKENYSÉG: 

 
Tűzoltás, Kárelhárítás 

 
A 2008-as évben összesen 480 vonulást hajtottunk végre. A riasztásokat szakszerűen a 

normaidők betartásával végeztük. Az állomány helyismerete a rendszeres tűzcsap 
ellenőrzések, és helyismereti foglalkozások következtében jó színvonalon van. Az idei évben 
is a vonulások és a beavatkozások során a lakótelepek környékén a nagyszámú szabálytalanul 
parkoló autó, és a lépcsőházakban felszerelt rács okozott nehézségeket. 

A kerületi Önkormányzat a parkolással kapcsolatos a problémát behajtani tilos táblák 
kihelyezésével, egyirányúsítással és új parkolóhelyek létesítésével próbálja orvosolni. Ehhez 
az ott lakók nagyobb felelősségérzete is szükséges, hogy megértsék és elfogadják a tűzoltó 
felvonulási utak jelentőségét, és azok szabadon tartásának fontosságát.  
 Az idei évben a tűzőrség állománya 12 db begyakorló gyakorlatot hajtott végre, 
melyek során a fő hangsúlyt arra fektettük, hogy a helyszint adó létesítmény helyi 
sajátosságait (közművek kiszakaszolási helyét, a területre jellemző veszélyforrások 
megismerését az ott található oltóanyagok mennyiségét és minőségét, a mentendő személyek 
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számát elhelyezkedését) a helyi szakember segítségével a lehető legjobban megismerjük. 
Ezek után hajtottuk végre a tervezett gyakorlatot, ahol a szolgálatparancsnokok mellett a 
szerparancsnokok is kipróbálásra kerültek. 
.A parancsnoki ellenőrző gyakorlatokat az első és második félévben is a Budafoki Tűzőrség 
és az Új-budai Tűzőrség bevonásával tartottuk meg. A gyakorlatok értékelésekor a 
szolgálatparancsnokok elmondták a saját taktikai elképzeléseiket, és a feladat végrehajtásával 
kapcsolatos pozitív és negatív észrevételeiket is. Ezután került sor a gyakorlatot ellenőrzők 
értékelésére, melyet a jelenlévő tűzoltási csoport vezetője a tűzoltási és mentési 
parancsnokkal és az őrségparancsnokkal közösen tartott meg. A gyakorlatokat az állomány jó 
színvonalon hajtotta végre 

A kerület általános iskoláival és óvodáival kitűnő kapcsolatot tartunk fent, melyet az is 
bizonyít , hogy a tavaszi időszakban tűzőrségünk szinte az összes intézménytől megkeresést 
kap a már szokásossá vált gyermeknapi bemutatók megtartására. Ezen felül iskolák és óvodák 
20-30 fős csoportokkal laktanya látogatásokat  is igényelnek, melynek során bepillantást 
nyerhetnek a tűzoltók mindennapi életébe, tájékoztatást kapnak a napirendről és a 
felszerelésekről. Természetesen a legnagyobb érdeklődést a tűzoltó gépjárműfecskendők, a 
sisakok, bontóbalták és vágó-feszítők váltják ki. Idei évben a Tűzmegelőzési Régióval 
együttműködve végrehajtottuk az óvodák ellenőrzését is.  

 2008-ban megrendezésre került Tűzoltó Szakmai versenyen a csepeli tűzőrség csapata 
a középmezőnyben végzett.  

A tűzőrség udvarán található égető konténerben az év folyamán a Tűzoltási Műszaki-
mentési és Katasztrófa elhárítási Főosztállyal egyeztetve több alkalommal tartottunk tűzoltási 
gyakorlatot, melyek során fiatalabb bajtársaink tapasztalatit kívántuk gyarapítani az éles 
helyzetekhez hasonló körülmények megteremtésével. A gyakorlatok után mindig tartottunk 
értékelést és összegzést. 
 
 

Szolgálati és kiképzési tevékenység 
 

 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 kerületben készenlétbe állított szereket, felszereléseket az állomány tagjai ismerik, 
taktikai alkalmazásukat jó szinten végzik. Felmérések alkalmával jó eredményeket értek el. 
Az elmúlt évben nagyon sok tapasztalt kolléga került nyugállományba, a fiatal tűzoltók 
szakmai ismereteinek bővítésére nagy gondot fordítunk. 

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 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.   
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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).  

A fizikai állapotfelmérés, valamint a személyi állomány számára szervezett 
sporttevékenység  

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 tavaly beszerzésre került futópadon a tűzőrség 
kondicionáló termében teljesítettük, a többi feladattal együtt.  

Összességében ezek az eredmények a sportfoglalkozások rendszeres hatékony 
végrehajtásának köszönhetőek, de ezeken 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, de azért használható. A laktanyában található egy tornaterem, 
kosárlabda palánkkal és bordásfallal. 

Ezen kívül rendelkezünk egy házilag kialakított kondicionáló teremmel, amely 2007-
ben is gazdagodott egy professzionális edzőgéppel, és egy futópaddal, melyet a Csepeli 
Önkormányzat segítségével sikerült megvásárolni. 

A Csepeli Tűzőrség fővárosi szinten az összetett sportversenyben II. helyezést ért el, 
ez ékes bizonyítéka a sportfoglalkozások hatékonyságának, valamint az állomány kiemelkedő 
részvételi arányának az FTP által kiírt sportversenyeken. Tűzoltóink közül többen is indultak 
különféle futó versenyeken a tömegsport szellemében.  

A VIII. Országos Fekve nyomó Kupán és a veszprémi VII. 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 első helyezést értük el 

Tűzoltóink Nemzetközi versenyeken is jól szerepeltek. 2008 szeptemberében 
megrendezett Tűzoltó Világjátékokon Botos László tűzoltó őrnagy és Pauliscsák József 

 7



tűzoltó zászlós nyertek világbajnoki címet erőemelésben, valamint Botos László tű. őrnagy Úr 
harmadik helyezést ért el súlylökésben.  

 
 

PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG 
 

Készletbeszerzésre nettó 190.000,- Ft-ot kaptunk. A keret időarányos felhasználásával 
folyamatosan biztosítottuk a saját beszerzésű anyagellátást. Az év végi vásárlási 
felfüggesztések következtében a keretet nem használtuk fel teljesen.  

A pénzgazdálkodással kapcsolatos rendelkezések ismeretében keretünk felhasználása 
során törekedtünk a takarékosság elvének érvényesülésére, a pénzügyi fegyelem betartására. 

Kereteink felhasználásáról naprakész nyilvántartást vezetünk. A könyvelés során 
fokozott figyelmet fordítottunk a bizonylati fegyelem betartására. 

A pénzügyi keretek felhasználását, a könyvelési munkát és a készpénz állományt az 
elmúlt év folyamán rendszeresen ellenőriztük. 

Pénzügyi-anyagi tevékenységünket az FTP. Parancsnoka által kiadott, Gazdálkodási 
Rend” alapján végezzük. Az ebből eredő feladatokat elsődlegesen az általános kiemelt 
főelőadó végzi. A működéshez biztosított pénzeszközök naprakész nyilvántartását és helyi 
felhasználását dokumentáltuk, azokban az ellenőrzések hibát, hiányosságot nem tártak fel. 

A pénzgazdálkodással kapcsolatos rendelkezéseket ismerjük, az abban foglaltak 
szerint végezzük a feladatokat. A pénzgazdálkodásból adódó feladatok szakszerűségének 
ellenőrzése folyamatos a tűzoltó parancsnok és a tűzőrség parancsnok, valamint esetenként a 
revizor asszony részéről. 

 
TECHNIKAI ÉS ANYAGI TEVÉKENYSÉG 

 
A tűzőrség használatában lévő vagyontárgyak nyilvántartásának átdolgozásával 

biztosítjuk azok meglétének ellenőrizhetőségét. 
A tárgyi eszközökről vezetett egyedi nyilvántartó kartonok és beruházási eszköz kartonok 
tartalmazzák azokat az azonosító adatokat, melyek segítségével behatárolhatjuk azok eredetét, 
fellelhetőségét, azonosíthatóságát. 

Készleteink javarészt a raktárakban, az elhelyezési körletekben és a gépjárműveinken 
málházva vannak elhelyezve. Készlet kimutatási lapok segítségével nyomon követhető, hogy 
egy-egy helyiségben vagy szeren mely felszerelések találhatók. 
A tartalék felszereléseink tárolása, raktározása megoldott. A raktárak több külön zárható 
helyiségből állnak, ami biztosíthatja bizonyos anyagcsoportok elkülöníthetőségét.  

A saját hatáskörben végzett gazdálkodás pénzügyi feltételei azok a legszükségesebb 
anyagok beszerzésére nyújtanak lehetőséget, ami nagyrészt kimerül az irodaszer, tisztítószer 
és némi egyéb anyagok vásárlásával. A takarékossági szempontokat figyelembe véve egész 
éven át folyamatos ellátást tudtunk biztosítani. 

Az elhelyezési eszközökkel való ellátottságunk 2008. évben az előző évek színvonalát 
tükrözte.  

Szükségünk lenne szőnyegekre melyek az idők folyamán teljesen elhasználódtak, ezt 
az idei évben sem sikerült kicserélnünk. A függönyök cseréje 2007. évben megtörtént, 
azonban sötétítő függönyök cseréjére (bár a felmérést elvégezték) szükség lenne. Idei évben a 
hálókra valamint két irodára redőnyöket készítettünk önerős munkák keretében, az 
Ingatlanfenntartási Főosztály segítségével. 

A tavalyi évben elvégzett selejtezéssel jelentős mennyiségű elhasználódott, illetve 
feleslegessé vált felszerelés került elszállításra, ami megkönnyíti a tárolási és nyilvántartási 
munkánkat.  
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A kenőanyagok tárolása az előző évek gyakorlatának megfelelően történik. Az 
igénylésekben és ellátásban fennakadást nem tapasztaltunk.  

 
Technikai ellátottsággal kapcsolatos tevékenység  

 
A Csepeli Tűzőrség szerállománya: 

Megnevezés Fecskendő típusa Forg.rendsz. Üzembe helyezés Műszaki állapota 
XXI/1 MB 4000 GJA-931 1997. 12. 09. Jó 
XXI/2 Renault Saurus 2000 JTA-221 2005. 05. 18. Jó 
XXI/tartalék Steyr Bronto  AYA-992 1996. 10. 05. Jó 
XXI/Hab-1 Rába Tü-4 AYA-922 1990. 01. 04. Megfelelő 
XXI/Hab-2 Rába Tü-4 AYA-893 1989. 01. 01. Megfelelő 
XXI/Létra Magirus-Iveco 37 JMY-156 2005. 03. 17. Jó 
XXI/Olaj Mercedes GRB-051 1998. 06. 29. Jó 
XXI/Vegyi IFA W-50 AYA-894 1986. 01. 01. Megfelelő 
XXI/Konténer Renault Kerax HRK-929 2001. 04. 26. Jó 
XXI/Konténer Renault Kerax JJJ-309 2004. 11. 22. Jó 
Ügyintéző Suzuki Swift GRA-557 1998. 06. 29. Jó 
Rocsó Zodiac Zoom  2007. 12. 18. Jó 
 

Járműveink műszaki állapota, üzembiztonsága nagymértékben függ a koruktól. Az új 
beszerzésű járművekre a kötelező vizsgákon és apróbb javításokon kívüli időszakokban szinte 
mindig számíthatunk. A Renault fecskendőről elmondható, hogy az évben több esetben 
meghibásodás következtében a készenlétből ki kellett vonni. A javítása – a Főosztály 
segítségével – rövid időn belül megtörtént.  

A rendszeresen végzett karbantartások nagymértékben hozzájárulnak a szerek 
üzembiztos állapotának fenntartásához.  

A szerek az előírtaknak megfelelően részt vett a technikai szemléken és a kötelező 
szakszervizi átvizsgálásokon. A járműállomány normatáblával történő összehasonlításánál 
megállapítható, hogy járműveink üzem és kenőanyag fogyasztása megfelel a leírtaknak. 

A menet- és egyéb okmányok megléte valamint szakszerű vezetése rendezett, melyet 
az ellenőrzések során készült jegyzőkönyv is bizonyít. Az előforduló kisebb adminisztrációs 
hibák, kijavítása megtörtént. A menetlevelek ellenőrzése folyamatos a tűzőrség parancsnok és 
az általános kiemelt főelőadó részéről. 

A tűzoltási és a kárelhárítási munkálatokra rendszeresített felszerelések és eszközök 
többsége a málházási rendnek megfelelően a fecskendőkön, illetve a különleges szereken 
vannak elhelyezve. Karbantartottságuk jó, üzembiztonságuk megfelelő, - a napi 
tevékenységből adódó kisebb-nagyobb meghibásodások miatti javítási idő komolyabb 
fennakadást nem okoztak a szolgálati tevékenység ellátásában. 

A kisgépek, létrák, kötelek üzemképesek, szemrevételezése, ellenőrzése, terhelési 
próbája, illetve annak dokumentálása megtörtént, a kisgépek éves revíziója az ütemtervnek 
megfelelően dokumentálva történnek. 

Az állomány védőruházata (BRISTOL, VECTOR), a védőfelszerelések az 
előírásoknak megfelelőek, egységesek. Karbantartottságuk, ápoltságuk megfelelő.  

Az 1/2003.(I.9.) BM rendelet (Tűzoltási és Műszaki Mentési Szabályzat) 
feladatkörökre lebontott tanulmányozása egyrészt a továbbképzés, másrészt az egyéni tanulás 
során biztosított. Az állomány kárelhárítási tevékenységének szakszerűsége jelzi, hogy a 
személyre szabott feladataikat, a szerek technikai és taktikai paramétereit jól ismerik, és azt a 
gyakorlatban jól alkalmazzák. 
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Málházott felszereléseink javarészt újnak mondhatók. A szükséges cseréket igény 
szerint el tudjuk végezni. A felszerelések elhelyezhetősége biztosított, rögzítésüket a 
szakműhelyek igény szerint elvégzik. 

A felszerelések ellenőrzéseit ütemezés szerint elvégeztetjük. A műszaki vizsgák FTP 
irányítás mellett végrehajtásra kerültek. 

Gépjárműveink menet és egyéb okmányainak vezetésével biztosítjuk a működtetés 
nyomon követhetőségét, a gépjárművek mozgásának, javítások karbantartások elvégzésének 
dokumentálását. 

A tűzvédelmi szakfelszereléseink állapota összességét tekintve jónak mondható. Az 
esetleges meghibásodások javítása, eszközök cseréje megoldott. 

Az egyéni védőfelszerelések állapota jó. Az időszakos felülvizsgálatokon a hibás 
eszközöket kiszűrjük, lehetőség szerint cseréljük. 

A műszaki karbantartási tevékenységet heti rendszerességgel és szükség szerint 
elvégezzük. A felmerülő hibákat az FTP szakműhelyeinek bevonásával a lehető legrövidebb 
időn belül megszüntetjük. A helyi karbantartási és kisebb házilag elvégezhető javításokhoz a 
személyi és tárgyi feltételek adottak. 

Az üzem- és kenőanyag igénylése, tárolása megoldott. Elszámolásának rendje a 
szabályzóknak megfelelően történik, az üzemanyag kartonok vezetése az üzemanyag-kezelők 
által történik. 

Lényegében elmondható, hogy kerületünkben, mind a szerek és szakfelszerelések, 
mind a védőfelszerelések minőségében és mennyiségében különösebb probléma nincs. A 
személyi állomány a rábízott felszereléseket legjobb tudása szerint karbantartja, azokat óvja. 
Mindannyiunk érdeke, hogy jó minőségű szerekkel és felszerelésekkel tudjunk dolgozni, ami 
a hatékony és pontos munkavégzés alapfeltétele. 

 
 

 
INGATLAN FENNTARTÁS 

 
 
A csepeli laktanya állaga elfogadható, bár folyamatos javítást igényel. Bizonyos 

épületrészek (hátsó homlokzat) javítása szükséges, amely igényünket az Ingatlanfenntartási 
Főosztály felé jeleztük. A tornaterem felújítása megtörtént.  

Az épület vizesblokkjainak teljes felújítása esedékessé vált, az Ingatlanfenntartási 
Főosztállyal történt egyeztetés alapján 2009 évben talán megtörténik. Folyamatos beázásokat, 
dugulásokat tapasztalunk melyet folyamatosan próbálunk javítani. 

A kondicionáló termet alapterületét és felszereltségét sikerült bővítenünk. 2007. évben 
beszerzésre került futópadot rendszeresen használja az állomány.  

Az épület energiafelhasználásáról rendszeres adatszolgáltatást végzünk 
Az elhelyezési körülmények jónak mondhatók, de ez csak a magas szintű 

állagmegóvási tevékenységnek köszönhető, amit évek óta az állomány kiemelkedő 
hozzáállással végez.  
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HUMÁN TEVÉKENYSÉG 

 
 

Személyzeti és munkaügyi tevékenység 
 

Parancsnokságunk személyzeti és munkaügyi tevékenységét az 1996. évi LXIII. tv. 
(Hszt.) és végrehajtási rendeletei, illetve a felsőbb utasítások, intézkedések, parancsok 
határozzák meg. 

A jelenlegi állománytáblában foglalt iskolai követelményeknek megfelelően mindenki 
rendelkezik az előírt végzettséggel.  

Az 1996. 09. 01-jén hatályba lépett Szolgálati Törvény a személyzeti, munkaügyi 
tevékenységre is hatást gyakorolt. Megnövekedtek a feladatok, ezzel együtt növekedett az 
adminisztrációs munka. Emellett azonban a Törvény rendelkezéseinek pozitív hatásai is 
érzékelhetőek. A személyi állomány egyre jobban megismeri lehetőségeit, jogait és a 
törvényben meghatározott kötelezettségeit.  
 

 
 

A képesítési követelmény teljesítése 
 
Általános iskolai végzettség Szakmunkásképző és 

középiskolai végzettség 
Felsőfokú iskolai végzettség

0 75  8 
 

 
 
 

A létszámhelyzet és a beosztások betöltése 
 

Év 2007. 2008. 

Rendszeresített 84 84 

Meglévő 77+1 79+1 
 
 
 
 
A Csepeli Tűzőrségen 1 fő létszámon felüli, határozott idejű szerződéssel takarítói 
beosztásban. 
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Növedék-Fogyaték 2007. (fő) 2008. (fő) 

Növedék 3  10 

Új felvételes 2 8 

Áthelyezés 6 2 

Fogyaték 5 9 

Szolgálati viszonya megszűnt 1 9 

- próbaidőből - - 

- szolgálati viszonyról lemondással - - 

- fegyelmi fenyítésként - - 

- közös megegyezéssel 1 4 

- felm. eü. alkalmatlanság miatt - 5 

Nyugállományba helyezés 4 5 

- felső korhatár elérésével - - 

- átszervezés miatt - - 

- eü. alkalmatlanság miatt 1 5 

- rokkantság miatt - - 

- közös megegyezéssel (50 év felett) 1 - 

- közös megegyezéssel (50 év alatt) 2 - 

- fegyelmileg - - 

- közalkalmazott - - 

Elhalálozás - - 

Áthelyezés 4 3 

Közalk. jogviszonya megszűnt - - 

Rendszeresített létszám 84 84 

Meglévő létszám 77+1 79+1 

Létszámhiány 7 5 
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A soron kívüli elismerések 
 

ÖTM  

Bátorság Érdemjel - 

Emléktárgy - 

OKF  

előléptetés 1 

Jutalom külső szervtől  

FTP  

előléptetés - 

Előresorolás 7 fő 

fiz. fok vár. idő 1 évvel tört. csökkentése 8 fő 

dicséret és jutalom - 

üdülési csekk 2 fő 

Tűzoltási Mentési Parancsnok  

dicséret és jutalom 20 fő 

üdülési csekk 10 fő 

 
 

Minősítések és értékelések helyzete 
 

2008. évben a minősítések határidőre elkészültek, a teljesítményértékelés mindenkivel 
elkészült, egyet nem értés nem volt. 
 

Fegyelmi helyzet 
 
2008. évben 1 fő esetében került sor fegyelem megszegése miatt méltatlansági eljárás 
elrendelésére, a bizottság megrovásban részesítette. 
 
 

Fenyítések száma 

2007. évben 2008. évben 

1 1  
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Nyugdíjasokkal való törődés, velük való foglalkozás 
 
Nyugdíjas találkozót 2008. évben szerveztük, mely rendben lezajlott, 53 fő részvételével. 

 
Szociális és kegyeleti gondoskodás 

 
Segélyezés alakulása: 
Szociális segély keret: 445 000.- Ft, kapott: 7 fő, maradt: 0.- Ft 
Illetmény előleg keret: 1.140.000,- Ft, ebből illetményelőleget kapott: 6 fő, maradt: 640.000,- 
Ft 
Jutalomkeret:2.350.000,- Ft, ebből jutalmat kapott: 30 fő, (ebből 10 kolléga üdülési csekkben 
részesült). 
Születési segélyt kapott 3 fő 
Temetési segélyt kapott: 0 fő 
2008. évben 1 fő nyugállományú kolléga hunyt el, hozzátartozói a jogszabály szerinti 
költségátvállalásban részesültek. A temetésekkel kapcsolatos ügyintézést mi végeztük. 

 
A személyi állomány részvétele és szereplése a központilag szervezett iskolákon, speciális 

tanfolyamokon, továbbképzési foglalkozásokon 
 

Az előírt állami, illetve szakmai iskolai végzettséggel minden szolgálatparancsnok-
helyettes rendelkezik. Jelenleg a Pollack Mihály Műszaki Főiskolára jár, 1 fő, különleges 
szerkezelő, aki megbízott szolgálatparancsnokként lát el szolgálatot, várhatóan februárban 
kinevezésre kerül. 2 fő a Leövey Klára Gimnázium kihelyezett osztályának tanulója. 

 
A tansegédlettel, szakirodalommal, oktatástechnikai eszközökkel való ellátottság, azok 

alkalmazása 
 

A napi kiképzésben az 1/ 2003 sz. Fővárosi Parancsnoki Intézkedés mellékletében 
lévő tansegédletet használjuk, mely kinyomtatott és elektronikus formában megtalálható a 
tűzőrségen. A szakirodalmak a régi kiadású tankönyvek, illetve a folyóiratokban található 
írásokból kerülnek ki. A laktanyában tábla, írásvetítő megtalálható.  
 

Tanulmányi szabadság kivételének vezetése, nyomtatvány szakszerűsége, pontossága 
 

A tanulmányi szabadságok megállapítása, a képzésben résztvevő által hozott igazolás 
felterjesztése után a Humán főosztályon történik. A megállapított napokról készült ügyirat 
megérkezése után a napok száma a kartonra bevételezésre kerül, illetve az ügyiratból egy 
fénymásolt példány a kartonhoz van csatolva. A tanulmányi szabadságok dokumentálása az 
intézkedésnek megfelelően történt, melyet az évközi ellenőrzés eredménye is alátámaszt. 
A tanulmányi szabadságok kiadása-ha az nem jár szolgálatszervezési problémával- a 
szolgalmi időszakban kiadásra kerül.  
 

Pszichológiai szűrésen és egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való részvétel 
 

Pszichológiai szűrésen és egészségügyi alkalmassági vizsgálaton az állomány a 
megadott időpontokban részt vett, probléma nem merült fel. 
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