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Tisztelt  Képviselő-testület! 

 
 
A Csepeli Tűzőrség személyi állománya 2009. 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, nagy figyelmet 
fordítottak a készenléti állomány elméleti, gyakorlati képzésére, mely a 
kiképzési terv alapján került végrehajtásra. Az elsajátított ismeretanyagból 
írásban, begyakorló-, valamint parancsnoki ellenőrző gyakorlatok formájában 
adtak számot. 
A képzés magasabb színvonalú elsajátítását, az elméleti és gyakorlati 
felkészülést segítette az önkormányzati támogatásból felújított tanterem, illetve 
oktatási berendezés. 
 
A Tűzőrség állománya rendszeresen részt vesz különböző sportversenyeken, 
ahol szép eredményekkel büszkélkedhetnek. 
 
Említésre méltó az a parancsnoki hozzáállás, ahogy a kerületi rendezvények 
sikeréhez hozzájárultak az állomány tagjai, amennyiben ezt a szolgálat lehetővé 
tette. 
 
A személyi állomány áldozatos munkáját, melyet a kerület érdekében végeznek  
tűzoltóink, az önkormányzat anyagi támogatással honorálja, valamint minden 
évben két fő részére az „Év Tűzoltója” kitüntetést adományozza. 
 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatóban foglaltakat fogadja 
el. 
 
 
Budapest, 2010. február 25.                                         
                                                                              Dr. Borsány György 
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Határozati Javaslat: 
 
 
 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Dél-Budai Tűzoltási Mentési 
Parancsnokság Csepeli Tűzőrségének 2009. évi munkájáról szóló 
beszámolót 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  

 
2009. évi munkájáról 

 
 
 

CSEPEL TŰZVÉDELMI HELYZETE 
 

Gazdasági környezet 
 
Csepel sziget északi részén található Budapest XXI. kerülete, Csepel. Területe 

25,7km2. Mezőgazdasági tevékenység már nem folyik a területen. A szennyvíz tisztító építése 
és próba üzeme jelenleg zajlik. Ma már csak az egykori Csepeli Művek területén üzemelő 
vállalkozások idézik a városrész ipari jellegét, a korábbi időszakhoz képest szerényebb 
mértékben, de hasonló profillal. Az elmúlt évtizedben a kereskedelmi szolgáltatások, 
egységek száma jelentősen nőtt, csakúgy, mint a lakóparkok, társasházak száma. Elkezdődött 
a  városközpontban lévő  panelházak felújítása. 

 
Társadalmi környezet 

 
A jelenleg zajló világgazdasági válság hatásai nálunk is érezhetőek. A romló 

foglalkoztatási mutatók az elszegényedés és a társadalmat jellemző apátia egyre inkább 
megjelenik a mindennapjainkban. A szegényes életkörülményekkel depresszióval családi 
krízis helyzetekkel találkozunk a tűzoltói munka során. Megítélésem szerint a lakosság 
önkéntes jogkövetésre való hajlandósága romlott. A tűzoltónak jelentkezők száma jelentősen 
megnőtt. Ennek ellenére a létszám feltöltés nehézkes. A felvételi követelményeknek 
megfelelni képes jelentkezők aránya csökkent. 

 
Tűzoltói események 

 

2009.01.01.- 2009.12.31. 
XXI. 
ker. 

Tűzeset: (valós+ kiér. előtt felsz.) 170
Utólagos:  7
Műszaki mentés: (valós+ kiérkezés előtt 
felsz.) 166
Vaklárma: (tűz + mm) 9
Téves jelzés: (tűz + mm) 67
összesen:  419
Tűzesetnél:    
Megmentett személy:  8
Sérült személy:  4
Elhunyt személy: 2
Sérült tűzoltó:  0
Elhunyt tűzoltó: 0
Műszaki mentésnél:   
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Megmentett személy:  4
Sérült személy:  6
Elhunyt személy:  0
Sérült tűzoltó:  0
Elhunyt tűzoltó: 0
 
 

KELETKEZÉSI OK SZERINT XXI.

Elektromos energia (pl.: zárlat, 
túlterhelés)   

Robbanás   

Nyílt láng (pl.: gyertya, szabadban 
tüzelés) 2 

Szándékos tűzokozás 11 

Öngyulladás   

Technológiai hiba   

Hőtermelő berendezés (pl.: tűzhely, 
kályha)   

Dohányzás   

Egyéb (pl.: fenyőfa, gépjármű tüzek) 1 

Elektromos energia   

Ismeretlen, Robbanás   

Nyílt láng   

Szándékos tűzokozás 1 

Öngyulladás   

Technológiai hiba   

Hőtermelő berendezés   

Dohányzás   

Egyéb   

Ismeretlen 8 

Összesen 23 
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XXI. 1 Ipar    
 1.1 Könnyűipar 1 0 0
 1.2 Nehézipar 2 0 0
 1.3 Építőipar 0 0 0
 1.4 Feldolgozóipar 1 0 0
 1.5 Villamosenergia 2 1 0
 1.6 Gáz, hő és vízellátás 0 0 0
 1.7 Kereskedelem 1 0 0
 1.8 Szolgáltatás 1 0 0
 2 Mező- és erdőgazdálkodás 1 0 0
 3 Lakás és személyi ingatlan 34 6 16
 4 Közlekedés    
 4.1 Közlekedés 17 0 3
 4.2 Szállítás 0 0 0
 5 Kereskedelem    
 5.1 Kiskereskedelmi egység 0 0 2
 5.2 Áruház/raktáráruház 0 0 0
 5.3 Bevásárlóközpont 0 0 0
 6 Egyéb 81 0 7

 
 
 

 
Önkormányzatokkal, társszervekkel, érdekképviseletekkel való kapcsolat: 

 
Az elmúlt évekhez hasonlóan a Csepeli Önkormányzattal a kapcsolatunk nagyon 

jónak mondható. Az általunk tartott rendezvényeken rendszeresen részt veszünk. Káresetek 
során a Csepeli Rendőrkapitányság, és a Polgári Védelmi Kirendeltség munkatársaival 
minden esetben jól tudunk együtt dolgozni, egymás munkáját segíteni. 

A Polgári Védelemmel kialakult kapcsolat javítása érdekében a kirendeltség teljes 
állományát meghívtuk a tűzőrségre, illetve bemutattuk nekik a tűzőrséget.  

A Rendőrséggel kialakult kapcsolat javítása érdekében a kapitány Urat és helyettesét 
szintén meghívtuk a tűzőrségre ,illetve bemutattuk nekik a tűzőrséget. 
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TŰZOLTÁSI, MENTÉSI ÉS KATASZTRÓFAELHÁRÍTÁSI TEVÉKENYSÉG 
 

Tűzoltás, kárelhárítás 
 
 

A 2009-es évben összesen 419 vonulást hajtottunk végre. A riasztásokat szakszerűen a 
normaidők betartásával végeztük. Az állomány helyismerete a rendszeres tűzcsap 
ellenőrzések, és helyismereti foglalkozások következtében jó színvonalon van. Tűzoltási, 
kárelhárítási tevékenységünkkel kapcsolatban több alkalommal kaptunk pozitív 
visszajelzéseket. 
 
Tűzőrség parancsnok: Galgócz D. Antal őrgy. 2009. májusától látja el feladatait. 

 
„A” szolgálati Csoport: Pistai Ferenc  zls.  problémamentesen irányítja az „A” szolgálati 
csoportot. Szakmai felkészültsége, emberi tulajdonságai alkalmassá teszik a 
szolgálatparancsnoki beosztás ellátására. Kapcsolata a szolgálatparancsnok-helyettessel és a 
beosztotti állománnyal jó.  

Szokoli Attila  zls.  az „A” szolgálati csoport megbízott szolgálatparancsnok-
helyettese. Szakmai felkészültsége jó. Jelenleg főiskolai tanulmányokat folytat 

 
„B” szolgálati csoport: Nagy Zsolt zls. problémamentesen irányítja az „B” szolgálati 
csoportot. Szakmai felkészültsége, emberi tulajdonságai alkalmassá teszik a 
szolgálatparancsnoki beosztás ellátására. Kapcsolata a szolgálatparancsnok-helyettessel és a 
beosztotti állománnyal jó. Főiskolai tanulmányokat folytat. 
             Losonci Csaba zls. szolgálatparancsnok-helyettesként teljesít szolgálatot a tűzőrségen. 
Szakmai felkészültsége jó. Jelenleg főiskolai tanulmányokat folytat 

 
„C” szolgálati csoport: Kirschner Zoltán hdgy. Valószínűleg Füv eljárás indítását 
kezdeményezi 

Kiss Károly tzls. megbízott szolgálatparancsnok-helyettes, szakmai elhivatottsága 
példamutató. Vezetői, emberi és szakmai kvalitásai alapján méltán alkalmas a 
szolgálatparancsnok-helyettesi beosztás ellátására. 
 
Vonulást, felderítést, beavatkozást nehezítő körülmények, tapasztalatok 

 
A lakótelepeken szabálytalanul parkoló autók gyakran nehezítik, lassítják a vonulást. 

Az önkormányzat által kialakított forgalom korlátozó eszközök gyakran hiányoznak. A több 
helyen bevezetett egyirányúsítás kis mértékben javított a helyzeten. Az utca, név, és házszám 
táblák hiánya vagy olvashatatlansága területén nem történt előrelépés. 

 
Az év során végrehajtott feladatok, gyakorlatok, bemutatók 

 
Az idei évben a tűzőrség állománya csoportonként két begyakorló gyakorlatot hajtott 

végre, melyek során a fő hangsúlyt arra fektettük, hogy a helyszínt adó létesítmény helyi 
sajátosságait (közművek kiszakaszolási helyét, a területre jellemző veszélyforrások 
megismerését az ott található oltóanyagok mennyiségét és minőségét, a mentendő személyek 
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. 
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A parancsnoki ellenőrző gyakorlat a Budafoki Tűzőrség és az Újbudai Tűzőrség 
bevonásával tartottuk meg. Illetve mi is részt vettünk a két említett tűzőrség ellenőrző 
gyakorlatain. 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 jelen lévő tűzoltási csoport 
vezetője a tűzoltási és mentési parancsnokkal és az őrségparancsnokkal közösen tartott meg. 
A gyakorlatokat az állomány jó színvonalon hajtotta végre. 

 
Tűzoltó szakmai verseny 

 
A szakmai versenyen a feladat végrehajtás során az FTP által biztosított gépjármű 

fecskendő szivattyú hibája miatt jelentős időveszteség érte a csapatot. Ennek ellenére, a raj 
hibátlan munkája eredményeként a középmezőnyben végeztünk.  

 
Tűzoltási gyakorlat 

 
Központilag szervezett tűzoltási gyakorlaton ebben az évben nem vettünk részt. Az 

udvaron elhelyezett konténerben több alkalommal gyakoroltuk a tűzoltást. 
 
 

Szolgálati és kiképzési tevékenység 
 

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. 

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, melyet 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 helyi sportolási lehetőségek a tűzőrségen biztosítva vannak. Rendelkezünk az 
udvaron salakos röplabda és kézilabda pályával. A kézilabda pálya mérete kisebb az 
átlagosnál. A salakos pálya talaja nem a legideálisabb, de azért használható. 

A laktanyában található egy tornaterem. Ennek a falburkolását az idei évben sikerült 
befejezni. Az Önkormányzati támogatás terhére beszereztünk két kosárlabda palánkot, 
gyűrűvel. 

Ezen kívül rendelkezünk egy házilag kialakított kondicionáló teremmel. Ennek 
felújítása megkezdődött. 

A Csepeli Tűzőrség fővárosi szinten az összetett sportversenyben II. helyezést ért el, 
ez ékes bizonyítéka a sportfoglalkozások hatékonyságának, valamint az állomány kiemelkedő 
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részvételi arányának az FTP által kiírt sportversenyeken. Tűzoltóink közül többen is indultak 
különféle futó versenyeken a tömegsport szellemében. Az Országos Fekvenyomó Kupán és a 
veszprémi Kilinger 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 több mint 50 induló csapat közül első helyezést értünk el. 

 
SZEMÉLYZETI ÉS MUNKAÜGYI TEVÉKENYSÉG 

 
A létszámhelyzet és a beosztások betöltése 

 
A tömegesnek nevezhető nyugállományba vonulás miatt a létszámhelyzet kritikus. 

Csoportonként 5-6 fő tartós hiányával gazdálkodva a szolgálatszervezés rendkívüli 
nehézségeket okoz. A tiszti beosztásban tevékenykedők közül 3 kinevezéssel, 5 fő 
megbízással látja el a szolgálatot. Égető probléma a gépjárművezetői hiány. Mindhárom 
csoportban van 2-3 betöltetlen gépjárművezetői beosztás. Ezen a téren a jövőben komoly 
nehézségeink lesznek.  

 
 

Vezetői utánpótlás, kiválasztás, felkészítés helyzete 
 

A tűzőrség nyolc tiszti beosztásából hétben változás történt idén. A korábbi tűzőrség 
parancsnok nyugállományba került. A szolgálat parancsnokok közül egyet tűzőrség 
parancsnoknak neveztek ki, egy nyugállományba vonult, egy fő átkerült a TMKFO 
állományába. A szolgálatparancsnok helyettesek közül egyet szolgálatparancsnokká neveztek 
ki, kettő nyugállományba vonult. A tiszti beosztások közül hárman töltenek be kinevezéssel, 
ötöt megbízással. A beosztásukat megbízással betöltő kollégák beiskolázása elkezdődött. A 
szükséges iskolai végzettség megszerzésével alkalmassá válnak az adott beosztásra való 
kinevezésre. 

 
 

TECHNIKAI ÉS ANYAGI TEVÉKENYSÉG 
 

Az elhelyezési körülmények a Csepeli Önkormányzat által biztosított támogatásnak 
köszönhetően nagymértékben javultak az elmúlt évben. Több régóta húzódó problémát 
sikerült megoldanunk (például a tantermi székek cseréjét).  

 
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 
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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.  

 
INGATLANFENNTARTÁSI SZAKTERÜLET 

 
 

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

épületrészek (hátsó homlokzat) javítása szükséges, mely igényünket az Ingatlanfenntartási 
Főosztály felé jeleztük. 

Az épület vizesblokkjainak egy részét teljesen felújították. A felújítás ellenére már 
kétszer történt dugulás. A felújításból kimaradt vizes helyiségek állapota rossz. 

 
 

Önerős állagmegóvó tevékenység 
 
Az elhelyezési körülmények jónak mondhatók, de ez csak a magas szintű 

állagmegóvási tevékenységnek köszönhető, amit évek óta az állomány kiemelkedő 
hozzáállással végez. A laktanyán 2009 évben mind a külső homlokzaton, mind a belső 
helységekben jelentős változásokat értünk el, az állomány pozitív hozzáállásának valamint az 
Önkormányzati támogatásnak köszönhetően.  

 
 
 
 
Budapest,2010. február 25.                                                            Galgócz Deák Antal tű.őrn. 
                                                                                                             tűzőrség parancsnok 
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