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Bevezetés

A 2012. január 1-jén hatályba lépett a katasztrófavédelemről és a 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,  a  tűzvédelem  érdekében  tett
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról”.

Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség szervezeti felépítése

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (FKI) Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség
(DP KvK) a következő szervezeti megoszlásban működik:

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Cím: 1191 Budapest, Üllői u. 235.
e-mail cím: fki.delpest@katved.gov.hu

Szervezeti elemek adatai:

I.) FKI DP KvK XIX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
Cím: 1191 Budapest, Üllői u. 235.

II.) FKI DP KvK XX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (XX. HTP)
Cím: 1201 Budapest Vörösmarty u. 13-15.

III.) FKI DP KvK XVII. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
Cím: 1173 Budapest Bakancsos u. 1.

IV.) FKI DP KvK Repülőtéri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
Cím: 1185 Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

I. 2020. év legfontosabb célkitűzései, feladatai

A  Fővárosi  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Dél-pesti  Katasztrófavédelmi  Kirendeltség
XX.  kerületi  Hivatásos  Tűzoltó-parancsnokság  (XX.  HTP)  tevékenységét  a  vizsgált
időszakban  a  szervezetet  érintő  jogszabályok,  a  BM  Országos  Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság  (BM  OKF)  és  a  Fővárosi  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  normatív
szabályozói,  az  FKI  Szervezeti  és  Működési  Szabályzata,  valamint  a  DP KvK ügyrendje
alapján végezte.

A 2020. év fő célja volt a járvány elleni védekezés, illetve a személyi állomány egészségének
megóvása,  a  folyamatos  szolgálat  biztosítása  és  a  minőségi  munkavégzés  mellett.  Ez  a
tevékenység az állománytól roppant fegyelmet igényelt mind a szolgálat ellátása közben, a
káreseti tevékenység során, mind pedig a szabad- és pihenő napokon. 
2020. évben a XX. HTP állománya megfelelt ennek a célkitűzésnek. 

Kiemelt és folyamatos feladataink további szegmensét képezi a prognosztizálható káresetek
számának csökkentése a megelőző tevékenység révén. A várható feladatokra való felkészülés
megjelent  a  napi  képzési  tematikánkban,  ami  elősegítette  az  események  felszámolásánál
szükséges készségszintű feladat végrehajtást.
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II. Az elvégzett feladatok, megtett intézkedések

1. Tűzoltási és mentési szakterület

Fő szakmai  célkitűzésünk,  hogy elmélyítsük a beavatkozó állomány elméleti  ismereteit  és
szerelési  készségét  annak  érdekében,  hogy  a  működési  területünkön  élő  állampolgárok,
intézmények  és  gazdálkodó  szervezetek  veszély  a  lehető  legjobban  felkészült  tűzoltóktól
kapják  meg  a  segítséget,  növelve  ezzel  az  itt  élők  és  munkájukkal  boldogulni  akarók
biztonságát, illetve szervezetünkbe vetett bizalmát.

Céljaink elérése érdekében naponta elméleti foglalkozásokat, illetve váltakozva szerelési és
tűzoltótechnika-kezelői  gyakorlatokat  tartottunk  a  laktanya  területén,  illetve  külső
helyszíneken.

A szerelési gyakorlatok célja a tűzoltás és műszaki mentés során alkalmazandó rendszeresített
tűzoltó  felszerelések,  eszközök  használatának,  a  végrehajtás  fogásainak  készségszintű
elsajátítása. 

A  tűzoltótechnika-kezelői  gyakorlatok  célja  a  rendszeresített  kisgépek  (hidraulikus
mentőkészlet, motoros láncfűrész, motoros gyorsdaraboló, mobil szivattyúk, stb.), eszközök,
felszerelések (Force balta, emelők, emelőpárnák, stb.), a gépjárműfecskendők és a különleges
szerek  működtetésének,  használatának  gyakoroltatása  a  kezelői  képesítéssel  rendelkező
személyi  állománnyal,  lehetőség  szerint  a  rá  jellemző  alkalmazási,  működtetési  környezet
imitálásával.

A tűzoltók nemcsak a laktanya területén végeznek gyakorlatokat, hanem a működési területen
belüli helyszíneken is.

A  tárgyévben  a  külső  helyszínre  tervezett  gyakorlatok  egy  része  a  járványhelyzet
következtében  elmaradt,  különösen  azok,  ahol  tömegtartózkodásra  alkalmas  helyen  került
volna végrehajtásra  a  felkészülés.  18 alkalommal  került  sor  helyismereti  foglalkozásra.  A
helyismereti  foglalkozás  célja,  hogy  az  állomány  ismerje  meg  –  a  tűzoltóság  működési
területén található létesítmények, küszöbérték alatti üzemek, veszélyes anyagokkal foglalkozó
üzemek vonatkozásában – mindazokat  a lényeges körülményeket,  amelyek a megelőző és
mentő-tűzvédelemmel, továbbá a súlyos káresemények elhárítási tervben és a belső védelmi
tervben meghatározott feladatokkal kapcsolatba hozhatóak.

6 esetben tartottunk szituációs begyakorló gyakorlatot. Ennek lényege az állomány taktikai
bevethetőségének  szinten  tartása,  fejlesztése  az  országos  vagy  nemzetközi  tapasztalatok
adaptálása  –  a  helyi  sajátosságok  figyelembevételével  –  úgy  a  tűzoltási,  mint  a  műszaki
mentési  tevékenység  tekintetében.  Ezek  a  gyakorlatok  a  helyismereti  gyakorlatokhoz
hasonlóan a tűzoltóság működési területén található létesítményekben kerülnek végrehajtásra.

Ellenőrző  gyakorlatot  3  alkalommal  végeztünk,  melyek  az  értékelésnél  mind  magas
pontértékkel  zárultak.  Az  ellenőrző  gyakorlat  célja  a  szerelési,  helyismereti  és  szituációs
begyakorló  gyakorlatokon  elsajátított  ismeretek  ellenőrzése,  a  tűzoltás,  műszaki  mentés
vezetésének, a tűzoltásnál szervezhető beosztási feladatoknak a gyakorlása és a kapcsolódó
ismeretek ellenőrzése.  Az ellenőrző gyakorlat  alkalmas a tűzoltóságok tűzoltásba,  műszaki
mentésbe bevonható személyi állománya elméleti és gyakorlati ismereteinek felmérésére.

Helyi  szintű  szervezésben  3-szor  került  sor  roncsvágási  gyakorlatra,  melyeket  külső
helyszínen valóságos roncsok segítségével végeztünk. Ez a gyakorlat típus többnyire a Doktor
Szolgálattal  közösen  kerül  végrehajtásra,  ahol  iránymutatásukkal  a  roncsba  szorult  sérült
szakszerű kiemelését is gyakoroljuk. 
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Szintén 3 alkalommal került sor kihelyezett kisgépkezelői gyakorlatra (favágási gyakorlatra).
A  Budapest  Főváros  XXIII.  kerület  Soroksár  Önkormányzata  területén  kidöntött  fákat  a
beavatkozó  állomány  darabolási  gyakorlat  keretében  motoros  láncfűrésszel  feldarabolta,
segítséget nyújtva ezzel az Önkormányzatnak.

A XX. és  XXIII.  kerületi  Helyi  Védelmi  Bizottság  a  kötelező  üléseket  elektronikus  úton
megtartotta. Az árvízvédelmi, illetve a rendkívüli téli időjárás okozta nehézségek megoldására
tartott  gyakorlatokat  jól  teljesítette.  Nem  volt  olyan  eset,  amikor  a  Helyi  Védelmi
Bizottságnak rendkívüli ülést kellett volna tartania.

A kerület tűzvédelmi helyzete a mentő tűzvédelem szemszögéből

2020. január 1-jétől 2020. december 31-ig a XX. HTP készenléti szereinek összesen 1.168
riasztása volt. Működési területünkön 882 riasztási esemény történt. 404 tűzesethez és 478
műszaki mentéshez vonultak a tűzoltóink. 

A káresetek csoportosítása:

Beavatkozások számának és típusának összehasonlítása 2012-2020. év

4

Tűzeset 404db
Műszaki mentés 478 db
Beavatkozást igénylő 582 db
Téves jelzés 242 db
Szándékosan megtévesztő jelzés 1 db
Utólagosan jelentett 7 db
Kiérkezés előtt felszámolt 50 db
Riasztás száma működési 
területen belül

882 db

Riasztás száma működési 
területen belül és kívül

1.168

545 539
569

842

598

821

689

818
882

218 246

318

585

468
403

479 478

327
293

251 257

353
286

369
404

301

297

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Összes esemény Műszaki mentés Tűzeset



A tűzesetek száma stagnált, míg a műszaki mentések száma növekedett a 2019. évhez képest.
A tűzesetek  többsége  továbbra  is  az  otthon  jellegű  létesítményekben,  illetve  a  szabadtéri
területeken  keletkezett.  A  műszaki  mentések  számának  az  előző  évekhez  képest  történő
növekedése  –  a  működési  területen  eddig  ritkábban  tapasztalt  –  szélsőséges  időjárási
körülményekre, illetve a közlekedési balesetek számának növekedésére vezethető vissza.

A téves jelzések száma jelentős mértékben nőtt a tavalyihoz képest, 242 esetben vonult az
állomány – mint utóbb kiderült – feleslegesen. A téves jelzések számát döntően valamilyen
érzékelő berendezés meghibásodása okozta, illetve nem üzemszerű tevékenység miatt jelzett a
készülék.

Utólagosan  jelentett  tűzeset  7  db  volt.  Az  állampolgárok  közül  sokan  nem tudják,  hogy
állampolgári kötelesség a tüzet jelezni még akkor is, ha saját tulajdonban történt és önerőből
el tudták oltani. A károsult akkor szembesül ezzel a ténnyel, amikor hatósági bizonyítványt
kér  tőle  a  biztosító,  melyet  a  katasztrófavédelmi  kirendeltség  állít  ki.  Ilyenkor  jelzik  a
tűzesetet és kerül nyilvántartásba az esemény.

Riasztások megoszlása azok típusa szerint
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Tanulságos káresetek a XX. HTP működési körzetében

Szénmonoxid szivárgással kapcsolatos esetek

2020. február 28-án egy társasházi lakásban két személy rosszul lett, a nő
eszméletlen  a  férfi zavart  volt.  Kiérkezésünk  előtt  a  lakásból  a
mentőszolgálat  munkatársai  kihozták  a  személyeket,  majd  kórházba
szállították súlyos, de nem életveszélyes sérüléssel.  Elmondásuk szerint
mindkét  személy  a  hálószobában  lett  rosszul.  Az  átszellőztetett  lakás
fürdőszobájában,  nem  működő  gázkészülék  mellett  120  ppm
gázkoncentrációt,  a  szobában  80  ppm-t  mértünk.  A  gázművek
szakembereivel  újabb  méréseket  végeztünk  a  működő  gázkészülék
mellett, aminek az eredménye 880 ppm gázkoncentráció volt. A kéményes
kombi  készülék  a  fürdőszobában  volt  felszerelve.  A  lakás  nyílászárói
műanyagból  készültek,  gyári  tömítéssel  és  a  káresemény
bekövetkezésekor  mindegyik  csukott  állapotban  volt.  A  fürdő  és  az
előszoba  között  volt  szellőző,  de  egy  órával  el  volt  takarva.  A  kombi
készülék a gázművek munkatársai által lezárásra és leplombálásra került.
A  helyszínen  az  égéstermék-elvezető  ellenőrzéséről  készült  tanúsítvány
nem állt rendelkezésre. Lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség.

2020.  november  15-én  egy  családi  házban  2  felnőtt  és  két  gyermek
tartózkodott, a CO hatására egyik gyermek eszméletét vesztette a másik
zavartan viselkedett. A raj kiérkezése előtt az épületet mindenki elhagyta,
a  tűzoltók  megkezdték  a  ház szellőztetését.  A  raj  a  földszinti  fürdőben
nyitott nyílászárók mellett 30 ppm-et, a tetőtér középső szintjén 180 ppm-
et,  a  tetőtéri  felső  szobában  650  ppm-et  mért.  Az  esemény
bekövetkeztekor a fürdőszobai nyílt égésterű kombi kazán és a nappaliban
található fatüzelésű kandalló  egyaránt  üzemelt.  A mentők a 2 felnőttet
könnyebb, a 2 gyermeket súlyosabb szénmonoxid mérgezéssel szállították
kórházba.  A  gázművek  szakemberei  kontrollméréseket  végeztek,  a
gázkészüléket  a  fogyasztásból  kizárták.  A  tulajdonos  nem  kért
lakosságvédelmi intézkedést.

2020.  december  24-én  egy  3  lakásos  társasház  egyik  lakásában
szénmonoxid  érzékelő  jelzett.  A  raj  kiérkezése  után  zárt  nyílászárók
(műanyag) mellett méréseket végzett. Először 20, majd 60 ppm értéket
mértek a konyhában a gáztűzhely környékén. A gázművek szakemberei a
tűzhelyet  lezárták,  leplombálták.  Személyi  sérülés  nem  történt,
lakosságvédelmi intézkedésre nem került sor.

A  XX.  kerületi  Hivatásos  Tűzoltó-parancsnokság  működési  területén  összesen  15  db
szénmonoxid  szivárgással  összefüggő  káreset  volt,  ebből  8  esetben  volt  szükség
beavatkozásra. Halálos kimenetelű baleset nem történt. A káresetek általában úgy végződtek,
hogy a gázművek szakemberei a hibás eszközt kizárták a rendszerből.  A személyi  sérülés
jellemzően fejfájás, hányinger, ami kórházi megfigyelést vont maga után.

A  katasztrófavédelem  kiemelt  figyelmet  fordít  a  szénmonoxiddal  kapcsolatos  káresetek
visszaszorítására,  illetve  megelőzésére.  Minden évben – a  fűtési  szezon előtt  – különböző
média felületeken tájékoztató felhívást teszünk közzé a szénmonoxid veszélyeivel, illetve a
füstelvezetők, fűtőberendezések ellenőrzésével, karbantartásával kapcsolatban.
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Jelentősebb káresetek a XX. HTP működési területén

2020.  január  13-án  egy  földszintes  lakás  fürdőszobájában  a  bojler
kigyulladt és a környezetében lévő berendezési tárgyak égtek. A lakást
teljes  terjedelmében beborította  a  füst.  A  rajok  a  tüzet  1  "D"  sugárral
áramtalanítás  után  eloltották,  majd  kiszellőztettek  és  a  padlásteret
hőkamerával  átvizsgálták.  Egy  gyermeket  a  mentők  megfigyelésre
kórházba szállítottak füstmérgezés gyanújával.

2020. március 10-én egy kisteher gépjármű nyerges vontató alá futott és
beszorult.  A  rajok  a  műszaki  mentőszer  csörlőjének  segítségével  a  két
járművet szétvontatták, majd feszítő-vágó és feszítőhenger segítségével a
személyt a járműből kiemelték.

2020. április 3-án egy 12 tonnás tehergépjármű egy nyerges vontatóval
ráfutásos  balesetet  szenvedett.  A  rajok  feszítő-vágó  berendezés  és
feszítőhenger segítségével  a sérültet  kiszabadították a jármű fülkéjéből,
majd  átadták  a  mentőknek.  A  baleset  felszámolásának  ideje  alatt  a
forgalom csak 1 sávon tudott haladni.

2020.  április  7-én egy lakóingatlan  udvarán kb.  60 m2-es  melléképület
égett teljes terjedelmében. A tűz részben átterjedt a hátsó telekszomszéd
melléképületére  kb.  10  m2-en,  illetve  a  hőterhelés  károsította  egy
harmadik szomszéd lakóépületét.  A rajok kiérkezése előtt  2 db propán-
bután gázpalack felrobbant. A rajok a tüzet 3 db "C" sugár és 1 db "H"
sugár  segítségével  eloltották.  Az  ingatlan  egyik  tulajdonosa  könnyebb
sérüléseket  szenvedett,  és  saját  felelősségére  a  helyszínen  maradt.  A
gázszolgáltató  a  ház  gázrendszerét  átvizsgálta,  az  nem  sérült  meg.  A
káreset következtében lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség.

2020. október 8-án egy családi ház tetőszerkezete kb. 70 m2-es területen
égett, melyet a rajok 2 db „C” és 1db „D” sugárral eloltottak. Személyi
sérülés  nem  történt.  A  ház  lakhatatlanná  vált.  Egy  lakó  a  házból  a
szomszédba költözött.

2020.  november  21-én  egy  nyerges  vontató  és  egy  3,5  tonnás
kisteherautó ráfutásos balesetet szenvedett. A kisteherautóban 2 fő volt
beszorulva,  akiket  feszítő-vágó  és  nyomató  hengerek  segítségével
kiszabadítottunk.  A  kisteherautóban  kimentett  mindkét  fő  súlyos,
életveszélyes  sérüléseket  szenvedett.  A  nyerges  vontató  sofőrje  nem
sérült meg. A járművet áramtalanítottuk.

2. Polgári védelmi szakterület

Az elmúlt időszakban a XX. HTP a Kerületi Védelmi Bizottságban betöltött helye, szerepe
alapján, a minősített időszakokra történő felkészülése során illetve a különböző katasztrófák
veszélyhelyzetek megelőzésének, megtervezésének előkészítésében a következő feladatokat
hajtotta végre.

Az  éves  kockázatbecslés,  a  veszély-elhárítási  terv  felülvizsgálata,  a  felszíni  vízelvezető
rendszerek,  a  lakossági  riasztóeszközök,  a  kockázati  helyszínek,  a  befogadó és  melegedő
helyek, technikai eszközök, fák, fasorok ellenőrzése, a kerületi polgári védelmi szervezetek
állománytáblájának,  technikai  eszközeinek  pontosítása  illetve  a  hatósági  kéményes  ügyek
hárultak feladatként a katasztrófavédelmi megbízottakra.
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A kerületi  polgári  védelmi  szervezet  és  a  külső  védelmi  terv  törzsébe  beosztott  vezetők
részére  a  felkészítés  2020-ban  is  megtörtént,  valamint  a  XX.  kerületben  részleges  külső
védelmi terv gyakorlat került végrehajtásra.

A kerület lakosságát rendszeresen, különböző médiafelületeken tájékoztattuk, valamint cikket
jelentettünk meg több témában is: mi a teendő a rendkívüli meleg időjárási viszonyok között;
hogyan előzhetjük meg a szénmonoxid mérgezést, illetve a karácsonyi tűzeseteket és ilyen
esetekben milyen magatartási szabályokat kell betartani.

A  polgári  védelmi  szakterület  a  kerületi  önkormányzatok  segítségével,  a  rendvédelmi,
továbbá  társszervek  közreműködésével  minden  évben  megrendezi  a  katasztrófavédelmi
ifjúsági versenyt, ahol a diákok előzetes felkészítésüket követően számot adnak azokról az
összetett  tudnivalókról,  amelyek  a  romok  fogságában  rekedt  emberek  kimentésével,  a
keletkezett  tüzek oltásának szabályaival,  az  elsősegélyre  szoruló lakosság részére  segítség
nyújtásával,  a  szennyezett  területen  maradt  sérült  személy  kimenekítésével  valamint
közlekedési,  környezetvédelmi  ismeretekkel  kapcsolatosak.  Sajnos  ez  a  felkészítés  és
megmérettetés a 2020. évben a járványhelyzet miatt elmaradt.

Társszervekkel való kapcsolattartás

Az állampolgárok érdekében végzett eredményes munka szoros együttműködést igényel.

A XX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság jó kapcsolatot ápol az önkormányzatokkal,
valamint a Kormányhivatalon belül a Helyi Védelmi Bizottság tagjaival.

Az önkormányzatok 2020-ban is támogatták az állományt, munkájuk elismeréséül a május 4-i
Flórián  nap  alkalmából  Budapest  Főváros  XX.  kerület  Pesterzsébet  Önkormányzata  és
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 10-10 főt részesített jutalomban.

2020-ban  Budapest  Főváros  XXIII.  kerület  Soroksár  Önkormányzata  támogatásából  a
laktanya kondicionáló  termébe edzőtermi  minőségű gépek,  eszközök kerültek  beszerzésre.
Nagy igény van rá és egyben követelmény is az állomány fizikai állóképességének növelése,
illetve annak szinten tartása, mely elengedhetetlen a káresetek felszámolása során.

III. A 2021. év feladatai

Kiemelt  célunk  a  szoros  és  folyamatos  kapcsolattartás  a  helyi  lakossággal,  részükre
folyamatosan széles körű tájékoztatás nyújtása a média és a lakossági fórumok útján. Fontos a
katasztrófavédelmi  tevékenységgel  kapcsolatos,  preventív  jellegű  felvilágosítás  nyújtása a
felnövekvő nemzedék részére.

Szükséges néhány eszköz beszerzése, melyek jelentős mértékben megkönnyítenék a mentő
tűzvédelemben  résztvevő  kollégák  munkáját  (magassági  ágvágó,  egykezes  motoros
láncfűrész, személyi hőkamera stb.).

Hosszú  távú  terveink  szerint  továbbra  is  a  legmagasabb  szintű  feladatellátással  kívánunk
eleget  tenni  a  közbiztonság  területén  jelentkező  kihívásoknak.  Ennek  megvalósításához
technikai fejlesztésekre, eszköz beszerzésekre és a munkakörnyezetünk komfort fokozatának
emelésére van szükség, ezért  folytatni akarjuk a Parancsnokság épületének korszerűsítését.
Terveink között szerepel a hivatali állomány vizesblokkjainak renoválása, valamint a fizikai
állóképesség fenntartása érdekében további sporteszközök beszerzése. 

Az elmúlt évek szabadtéri tüzeinek megelőzése kiemelt feladatot jelent a következő évben is,
melyhez elengedhetetlen az Önkormányzatok hathatós közreműködése.

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvényben előírt hasznosítási, vagy mellékhasznosítási
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kötelezettség  elmulasztása  révén  a  tulajdonosok,  földhasználók  sokszor  a  tűzesetek
megelőzéséről sem gondoskodnak Mindez számunkra folyamatos feladatot jelent.

Nem  kevésbé  fontos  az  integrált  katasztrófavédelmi  szervezet  részéről  a  belvíz  elleni
védekezés.  E  téren  is  jelentős  lépések  történtek  a  helyi  önkormányzatok  részéről.  Ezt  a
tendenciát továbbra is folytatni kell a belvízelvezető árkok, csatornák, átereszek, védművek
folyamatos tisztításával, karbantartásával, ami állandó ellenőrzést igényel.

Budapest, elektronikus bélyegző szerint

……………………………………………………
    Szabó Gyula tű. alezredes
        tűzoltó-parancsnok
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