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VONULÁSOK MEGOSZLÁSA

IV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság értékelése tűzoltó események alapján 
 
A IV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság egységei a 2014. január 01-je, illetve 2014. 
december 31-e között eltelt időszakban 1262 alkalommal kaptak riasztást. A működési 
körzetünkben „IV.-XV. Kerület, Dunakeszi, Fót” valamint olyan esetekben amikor más tűzoltó 
parancsnokságok működési körzetében az egységeink egyedül számolták fel a káreseményt 1035 
alkalom volt.  
A IV. kerületi HTP készenléti szerállománya a IV. kerületbe 454 esetben, a XV. kerületbe 374 
esetben, Dunakeszire 134 esetben, Fótra 73 esetben, valamint az egyéb kerületbe, illetve településre 
227 esetben kapott riasztást.  
 
A káresemények megoszlás fajták szerint: 
 
Tűzeset       463 db 

Műszaki mentés      572 db 
Beavatkozást igénylő tűzeset     262 db 

Beavatkozást igénylő műszaki mentés   453 db 
Téves jelzés       139 db tűzeset 

       75 db műszaki mentés 
Szándékos megtévesztő jelzés    2 db 

Kiérkezés előtt felszámolt jelzés    88 db 
Utólagos jelzés      16 db  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A káresemények megoszlás a riasztási fokozat szerint: 
 
Az összesen 1035 db riasztás közül 1019 db riasztás volt I-es fokozatú. Ebbe a riasztási fokozatba 
tartoznak a téves jelzések, a kiérkezés előtt felszámolt riasztások, valamint a szándékosan 
megtévesztő jelzések és az utólagos jelzés.  
II-es riasztási fokozatú káresemény összese 12 db volt a 2014-es évben. Ezek közül 10 db volt 
tűzeset, 2 db műszaki mentés. Területi megoszlás szerint a IV. kerületben volt 6 riasztás, a III. 
kerületbe volt 1 db, Dunakeszin és Fóton 1-1 db. 
III-as riasztási fokozatú összesen 4 db volt. IV-es és V-ös riasztási fokozatú káresemény nem volt. 
 
Vonulások megoszlása a IV. kerület vonatkozásában az elmúlt 3 évben. 
 

 
 
A kerület tekintetében összesen 454 db riasztás történt, ebből a műszaki mentés 260 db volt, tűzeset 
194 db volt míg a parancsnoki állomány 6 alkalommal volt utólagos tűzeset kivizsgálásán. A 454 db 
riasztás közül 436 db riasztás volt I-es fokozatú. Ebbe a riasztási fokozatba tartoznak a téves 
jelzések, a kiérkezés előtt felszámolt riasztások, valamint a szándékosan megtévesztő jelzések is.  
II-es riasztási fokozatú káresemény összese 6 db volt a 2014-es évben. Ezek közül 4 db volt tűzeset, 
2 db műszaki mentés.  
III-as riasztási fokozatú összesen 2 db volt.  
2014.05.01-én 09:27 perckor a Baross utca 100 szám alá ebben az esetben a szer nem hagyta el 
állomáshelyét, a tűzjelzést még a laktanya elhagyása előtt kódszám alapján lemondták. A 
jegyzőkönyvekben téves jelzés ként van nyilvántartva.  
2014.12.10-én 20:28 perckor a Fóti út 141 szám alatt a Vákuum Technikai Gépgyár ( GE ) területén 
a kerámiaégető csarnokban kerámia kemence feletti hajtómű kigyulladt. A tűz részben átterjedt a 
tetőre. A rajok kiérkezése előtt az ott dolgozók tűzet részben eloltották. A rajok a végleges oltást  2 
db „C” sugár segítségével elvégezték. A raj a csarnok beépített hő és füstelvezető ablakokon 
átszellőztettet. Személyi sérülés nem történt. 
 
IV-es és V-ös riasztási fokozatú káresemény nem volt. 
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A riasztással kapcsolatos feladatok ellátása mindig pontosan és hiba nélkül, szakszerűen történt, a 
műveletirányító ügyeleti szolgálatot ellátók a szükséges ismeretekkel rendelkeznek. Megfelelően 
tudják kezelni a műveletirányító helyiségben lévő informatikai eszközöket, és megfelelően vezetik a 
különféle nyilvántartásokat. A napi létszámnyilvántartásokat, valamint az állomány készenlétbe 
helyezésével kapcsolatos feladatokat a rájuk vonatkozó mértékben ismerik. Az ügyeleti híradó 
szolgálati tevékenységgel kapcsolatos adminisztrációs tevékenységünk a vonatkozó előírásoknak 
megfelelően történik. A kárhelyszínek megközelítésekor megfelelő helyismeretről tettek 
tanúbizonyosságot munkatársaink, helyszínre érkezésük minden esetben az elvárható időtartamon 
belül történt. A kárhelyek gyorsabb megközelítésének érdekében a tűzőrségek minden szere, 
rendelkezik GPS készülékkel. Beavatkozásainkat a KMSZ, illetve ellenőrző az elöljárók 
valamennyi esetben hatékonynak és jó színvonalúnak értékelték. Általánosságban elmondható, 
hogy tűzoltási és mentési tevékenységünket a gyors és megalapozott, szakszerű munkavégzés 
jellemzi. Ezt mutatja a lakosság köréből érkező elismerő levelek. 
A készenléti állomány a szereket, felszereléseket és ezek technikai paramétereit, taktikai 
alkalmazhatóságát ismeri, ezeket a napi munkavégzés során megfelelően, szakszerűen használja. A 
szerekkel, felszerelésekkel, különleges szerekkel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteiről a 
személyi állomány a különböző szintű ellenőrzések során is számot adott. 
Nagy gondot okoznak a közterületeken lévő parkolási „megoldások”, amik tovább nehezítik a 
káreseti helyszínek megközelítését. A kerületben is található nagyszámú, nagy kiterjedésű, jelentős 
középmagas- és magas épület, ahol a parkoló autók, a parkok kialakításának módja miatt, 
nagymértékben megnehezül a tűzoltó gépjárművek mozgása, a felvonulási utak biztosítása. 
 
Létesítményi tűzoltóság 
 
A jogszabályi változások következtében a kerületben található Chinoin ZRt. létesítményi tűzoltóság 
felügyelete és ellenőrzése is a Tűzoltóparancsnokság feladatkörébe került.  
Az LT vonulás száma összesen 107 db volt az elmúlt évben. 
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Gyakorlatok 
 
Az éves gyakorlatok tervezésénél lehetőség szerint egyeztettünk a létesítmények vezetőivel, 
valamint a helyi közmű vállalatokkal, megvizsgáltuk a várható, és felmerülő veszélyforrásokat, 
melyek figyelembe vételével az esetleges riasztásnál gyorsabb és pontosabb felszámolással tudunk 
dolgozni. Ennek eredményeképp az eddiginél hatékonyabb a Tűzoltóparancsnokság és a 
létesítmények között a kapcsolat. Továbbá minden évben nagy hangsúlyt fektettünk a kerületünkben 
működő Chinoin ZRt. létesítményi tűzoltósággal való közös munkára, és ebbe beletartozik, hogy az 
üzem külső és belső védelmi gyakorlatain a lehetőségek szerint részt veszünk, valamint a 
felügyeleti ellenőrzéseket is végrehajtjuk. 
 
Szabadság 
 
A IV. kerületi HTP 2014-ben is a már megszokott 5+1 (kompenzációs) szolgálati rendszer szerint 
szervezte a készenléti állomány szolgálati beosztását. A rendszert állományunk már 2007-es évtől 
használja. A tűzoltóparancsnokok és a szolgálatparancsnok a szolgálatszervezési gondok 
megszüntetése érdekében szorosan együttműködtek a kirendeltség többi tűzoltóparancsnokávak és 
szolgálatparancsnokával az év folyamán. 
 
Szabadság kimutatás 2014. 
 

 Éves szabadság 
összesen 

Kiadott 
szabadság 

Maradék 
szabadság 

Százalékos 
arányban 

Hivatali  217 177 40 82 % 
Váltásos 948 948 0 100 % 
 
Járművek állapot 
 
Járműveink az OKF intézkedésében rögzített „norma-táblázatnak” megfelelőek üzemelnek. A 
járművek műszaki állapota, üzembiztonsága megfelelő. A szakfeladatra specializált gépjárművek 
minőségükben és felszereltségükben a feltételeknek megfelelnek. Az I-es fecskendőként használt 
Mercedes TLF 4000 típusú gépjárműfecskendő május hónapban a BM Heros műhelyében 
tartózkodott javításon, a visszaérkezése után többször kellett visszavinni javításra. A 2008-as évben 
kapott RENAULT Saurus FS 38/3,8 műszaki állapota megfelelő, a rendszeres revíziókon kívül 
azonban többször esett át jelentős javításon. A különleges szerek közül az Iveco Daily típusú 
légzőbázis megfelelő állapotú, azonban az év folyamán többször volt jelentős javítás rajta. Az 
IVECO Magirus DLK 37 Vario CS  magasból mentő létra 9 éves kora ellenére nagyon jó állapotban 
van, egyetlen napot sem töltött szervizben. A Parancsnokság ügyintéző gépjárműve, egy Opel Corsa 
személygépkocsi 10 éves korához képest még jónak mondható. 
 
Javítások 
 
Járműveink műszaki állapotát rendszeres és szakszerű karbantartással próbáljuk szinten tartani. Ez a 
technikai felelősöktől és a gépjárművezetőktől többletmunkát igényel. Az éves ütemtervnek 
megfelelően a különféle technikai ellenőrző vizsgálatok és műszaki vizsgák az FKI Műszaki 
Osztályának irányításával és közreműködésével hiánytalanul végrehajtásra kerültek. A technikai 
ellenőrző vizsgálatok során több kisebb hiányosság (fűtés, ablaktörlő stb. meghibásodás) merült fel. 
A járművek málházott felszereléseinek állapota megfelelő, az esetleges felmerülő javításokat soron 



kívül elvégeztük, vagy megrendeltük, melyhez segítségünkre volt a Műszaki Osztály. Az 
elhasználódott, tönkrement felszerelések nagy részének a pótlását a Tűzoltóparancsnokság 
raktárából meg tudtuk oldani, míg a többit az FKI központi raktára biztosította Parancsnokságunk 
számára.  

 
Munkavédelem 

 
A BM OKF és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Munkavédelmi Szabályzatába foglalt 
előírások parancsnokságunkon érvényesülnek. IV. HTP-n a munkavédelmi oktatások 2014-ben az 
előírt módon megtörténtek. 2014. július hónapban munkavédelmi közegészségügyi-járványügyi, 
valamint az állomány elhelyezési körülményeinek ellenőrzését hajtották végre. A szemle által feltárt 
hiányosságok egy részét megszüntettük, a további szükséges javításokat a rendelkezésre álló anyagi 
források függvényében elvégeztük, illetve megrendeljük. A munkavédelemmel kapcsolatos iratok, 
okmányok vezetése folyamatosan, az előírásoknak megfelelően történik. A szolgálatparancsnokok 
és a rajparancsnokok rendszeresen ellenőrizik a védőfelszerelések, szerszámok, gépek 
működőképességét, karbantartottságát. A biztonságtechnikai felülvizsgálatok az előírásoknak 
megfelelően megtörténtek. Ezekről a Műszaki Osztálynak az adatszolgáltatást megküldtük.  
 A laktanyában régóta nem történt nagyobb volumenű felújítás, az anyagi források az éppen aktuális 
hibák kijavítására elegendőek. 
 
Balesetek 
 
2014-ban 4 fő szenvedett munkahelyi balesetet, ebből 3 fő felmentési nappal nem járó balesetet 
szenvedett. 
 
Táppénzben töltött napok száma 
 
2014-ben 25 fő, összesen 624 nap betegállományban volt.  

 
Iparbiztonság 
 
A IV. kerületi HTP kapcsán iparbiztonsági szempontból elmondható, hogy az Észak-pesti kerületek 
legveszélyeztetettebb kerülete. Veszélyes anyagokkal foglalkozó alsó és felső küszöbértékű üzem a 
IV. kerületben 3 db található. A IV. kerületi Chinoin Zrt., mint felső küszöbértékű veszélyes 
anyagokkal foglalkozó üzem, elfogadott biztonsági dokumentációjában bemutatott csúcsesemények 
által esetlegesen kialakuló veszélyeztető hatások a IV. kerületen túlmenően a XIII., a XIV. és a XV. 
kerület bizonyos részeit is veszélyeztethetik. Alsó küszöbértékű üzem a kerületben a BERT Újpesti 
Erőmű, illetve a Messer Hungarogáz Kft. levegőbontó üzeme. A kerületben 3 küszöbérték alatti 
üzem található. Egyik a Messer Hungarogáz Kft. hidrogén előállító üzeme, ahol földgázból zárt, 
automatizált rendszerben hidrogént állítanak elő, főleg, a szintén a kerületben található GE Hungary 
Zrt. részére, akik fényforrásgyártással foglalkoznak. A harmadik küszöbérték alatti üzem az FCSM 
Észak-pesti szennyvíztisztító telepe, ahol a szennyvízkezelés mellett biogáz előállítása zajlik. 
A veszélyes-áruk szállításának ellenőrzését főleg a kerület külső területein végezzük, sajnos a belső 
részeken az ellenőrzés a szűk terek (pl. Chinoin környéke), vagy éppen a nagy forgalom (pl. Váci 
út) miatt nem biztonságos az ellenőrzöttre, az ellenőrzést végrehajtókra, illetve a közlekedésben 
résztvevő többi szereplőre is. Ezen túlmenően a Duna északi szakaszán a belvízi veszélyes-áru 
szállítás ellenőrzése folyamatos.  
Idén a kerületben veszélyes árú szállítással kapcsolatos baleset nem történt. 
Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben idén veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset, 
illetve üzemzavar nem következett be. 



 
 

Polgári védelem 
 

Polgári védelmi szervezetek állományának feltöltöttsége 100%-as megtörtént 2012 decemberére 
(500 fő). Folyamatosan egyeztettünk a szervezetek technikai állománytáblájának elkészítése 
kapcsán, technikai eszközök adatainak begyűjtése megtörtént, a beosztási javaslat elkészítése után a 
technikai eszközök határozattal történő beosztása a IV. kerületben megtörtént. Elkészült a kerület 
veszélyeztetettségére vonatkozó – kockázatelemzés alapján – a kerület Veszélyelhárítási terve 
(mellékletei: Külső védelmi terv, Helyi vízkár-elhárítási terv, Kitelepítései-befogadási terv). A 
jogszabályi változások és a Chinoin Zrt. – mint felső küszöbértékű veszélyes üzem – 
veszélyeztetettségének módosulása miatt a kerület Külső védelmi terve teljes átdolgozásra került.  
Lakossági riasztóeszközök bejárása (12 db légó sziréna) és a MoLaRi (47 végpont) telepítése ebben 
az évben végrehajtásra került, ill. szeptember 1-jén megkezdődött a MoLaRi gyakorlata, amely 
minden hónap első hétfőjén folyamatosan végrehajtásra kerül.  
Június 14-én végrehajtásra került 2013. évben megalakult az Észak-pesti Mentőcsoport ( Zuglói 
Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület, illetve az Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó 
Közhasznú Egyesület részvételével) éves minősítő gyakorlata.  
A kerület éves lakosság felkészítése az általános- és középiskolás tanulói részére idén is az évente 
megrendezésre kerülő „Ifjúsági Katasztrófavédelmi Verseny 2014” rendezvényen került 
végrehajtásra 6 általános-, ill. 3 középiskola tanulói részvételével. Itt a tanulók játékos formában 
sajátíthatták el a körülöttük jelentkező katasztrófahelyzeteket, illetve az ilyenkor követendő 
magatartási formákat. Az iskolák nyertes csapatai indultak a fővárosi megmérettetésen. 
Június 26-án KVT gyakorlatot hajtottunk végre – Operatív Törzs felkészítésével egyidejűleg, 
amelyben napirendre kerülnek a jelenlegi katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatok. A Külső 
Védelmi Tervben foglaltak jóra értékelt gyakorlati végrehajtása a társszervezetekkel 
(önkormányzat, rendőrség, polgárőrség, önkéntesek, közösségi szolgálatot teljesítők) összehangolt 
kiváló együttműködésén alapult, hisz a kapcsolattartás folyamatosan jelen van a minden napi 
életünk, munkánk során. 
Év elején a rendkívüli téli időjárás kapcsán számos supervisori ellenőrzést tartottunk a kerületek 
kritikus pontjain (csomópontok, kereszteződések, parkolók, melegedőhely). Ellenőrzésre kerültek a 
vízelvezetők és a kisvízfolyások is. 
A kerületben 4 db óvóhely van nyilvántartva az önkormányzati kataszterben, amelyek éves 
ellenőrzése végrehajtásra került szeptemberben. 
Éves kockázatbecslés elkészítése, ennek kapcsán a katasztrófavédelmi osztályba sorolás 
aktualizálása megtörtént (változatlanul I. katasztrófavédelmi osztályba sorolt).  
Célellenőrzés keretében vizsgáltuk a befogadó helyeket, a kisvízfolyásokat, a fák, fasorokat, a 
gyülekező helyeket, a lebiztosított technikai eszközöket, valamint a szúnyoggyérítés végrehajtását, 
a rendkívüli téli időjárás kapcsán pedig a kerület kritikus pontjait (csomópontok, kereszteződések, 
parkolók, melegedőhelyek felkészülését). Supervisori ellenőrzés keretében vizsgáltuk a csapadékvíz 
elvezetőket és kisvízfolyásokat, valamint a lakossági riasztó eszközöket, motoros szirénákat. 
2014-ben összesen 59 helyszínen, 75 db ellenőrzést hajtottunk végre a IV. kerületben. Ebből 62 
célellenőrzés, 13 supervisori, 2 pedig utóellenőrzés volt, amelyek során nem lett megállapítva 
szabálytalanság, ezek megszüntetésére 2 intézkedést adtunk ki, melyek végrehajtását utóellenőrzés 
keretében vizsgáltuk. Az ellenőrzéseken résztvevő hatóságokkal jó együttműködést alakítottunk ki, 
a felmerült hiányosságok, szabálytalanságok megszüntetését minden esetben a vállalt határidőre 
teljesítették a kötelezettek. 
 
 
 



 
 

KIMUTATÁS 
a IV. kerületben végrehajtott 2013-2014. évi ellenőrzésekről 

 
Ssz. Ellenőrzés 

típusa 
Ellenőrzés 

(db) 
2013-2014 

Helyszín 
(db) 

2013-2014 

Szabálytalanságok 
(db) 

2013-2014 

Intézkedések 
(db) 

2013-2014 
1. Célellenőrzés               40 – 62 40 – 46 0 – 0 2 - 0 
2. Supervisori 

ellenőrzés 
5 – 12  5 – 12 0 – 0 1 – 0 

3. Utóellenőrzés                 3 – 1 3 – 1 0 - 0 0 - 2 
4. Összesen:    48 - 75 48 – 59 0- 0 3 - 2 

 
 
 
2014. évi pénzügyi és gazdasági tevékenység 

 
2014-ben a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság intézkedése alapján a Parancsnokság a havi 
50.000 Ft-os állandó előlegből gazdálkodott. A vásárlások kizárólag a Gazdasági Igazgató-helyettes 
és a Műszaki Osztály vezetőjének engedélye alapján történnek, önálló gazdálkodással nem 
rendelkezünk. A teljes személyi állomány járandóságainak kifizetése minden esetben megtörtént, az 
étkezési hozzájárulást mindenki időben és hiánytalanul megkapta. 

 
Ingatlan helyzet 

 
IV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság épülete 67 éves. Az épület jelentősebb felújításon 
eddig nem esett át. A kazánok felülvizsgálata az FKI által kötött szerződésnek megfelelően 
rendszeresen megtörténik (HÁZGÉP Kft). A kazánok hőmérséklet függő szabályozhatósága 
továbbra sem megoldott, ami jelentős energiafelhasználási többletet jelent. A fűtési csövek több 
helyen erősen korrodáltak javításuk folyamatosan zajlik. A legénységi részen 2002-ben a 
nyílászárok cseréje megtörtént, azonban a földszinti részen még a régi nyílászárók vannak beépítve, 
aminek a szigeteltsége nem tökéletes. Az elektromos hálózata a laktanyának korából adódóan 
rendkívül elöregedett.  
A laktanya energia felhasználása a takarékosság, és a gazdaságosság elve alapján működik, amit 
folyamatosan figyelemmel kísérünk, de a laktanya jelenlegi kialakítása végett nem jelentős és nem 
hatékony. 
 
Állományunk 

 
A Tűzoltóparancsnokság létszáma az év végi állománytábla módosítása során a következőképpen 
alakult: 71, fő ebből a vonulós létszám 66 fő. Az "A" szolgálati csoportban 22 fő, a "B" szolgálati 
csoportban szintén 22 fő és a "C" szolgálati csoportban 22 fő teljesít szolgálatot állománytábla 
szerint. A hivatali munkarendben dolgozók létszáma 5 fő. A törzsállomány 1 fő 
tűzoltóparancsnokból, 1 fő tűzoltóparancsnok-helyettesből, 2 fő katasztrófavédelmi megbízottból 
(az egyik katasztrófavédelmi megbízott közalkalmazottként látja el a feladatot), valamint 1 fő 
műszaki-biztonsági tisztből áll.  
 



 
 
Kommunikáció 

 
A kommunikációs tevékenységünk jó, a sajtóval való kapcsolatunk rendszeres. Társadalmi 
kapcsolataink széleskörűek, jó kapcsolatot ápolunk a jelentősebb gazdálkodó szervekkel és a 
különböző társadalmi szervezetekkel egyaránt. Többször részt vettünk különböző sport 
rendezvényeken, felkérésre tájékoztatókat, előadásokat tartottunk. Továbbra is gyakori 
Parancsnokságunkon az óvodás és iskolás csoportok látogatása. A Közösségi Szolgálat keretében 
több középiskolás tanuló ismerhette meg a tűzoltószakmai rejtelmeit. Az Önkormányzatokkal, 
Közbiztonsági referensekkel, védelmi ügyintézőkkel, valamint a kormányhivatal munkatársaival a 
kapcsolatunk példaértékű. 
 

 
 

Budapest, 2015. január 10. 
                                                                                 Béres Ferenc tűzoltó százados 
          tűzoltóparancsnok 


