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- A 2018-as évben is folytattuk fejlesztési programunkat. Rendszerbe állítottuk az 

első víz szállítására alkalmas tűzoltóautónkat, melyet Franciaországból 

szereztünk be. Ez a terepjáró képességekkel rendelkező gépjármű 2000 liter víz és 5 

fő tűzoltó valamint a legfontosabb szakfelszerelések szállítására alkalmas.  

- A 2018-as évben összesen 72 esetben vonultunk ki káresetekhez, ebből 42 

alkalommal műszaki mentéshez, 30 alkalommal tűzesethez. Ez a szám továbbra is a 

településen történt káresetek több mint 90 százalékánál történő aktív részvételt 

jelent. Átlagosan 3 perc alatt szoktunk elindulni a káresetekhez és majdnem az 

összes káresethez tagjaink érnek ki első beavatkozóként.  

- A 2018-as év legnagyobb tűzesete településünkön február 6-án a késő esti 

órákban történt. A Reviczky utca egyik családi házában keletkezett tűz. Rövid 

idő alatt a helyszínen voltunk, azonban kiérkezésünkkor már a pincétől a padlásig tűz 

volt. A tűzhöz a második és első kerületi hivatásos tűzoltók vonultak még, akikkel 

közösen 5 vízsugár segítségével sikerült a tüzet eloltani. Így is az iker épület egyik 

fele teljesen kiégett. 

Március 27-én egy Megyei úti családi ház tetőszerkezetét veszélyeztette a kémény 

tüze, melyet az időben kiérkező tagjaink oltottak el. 

Április 8-án a Budakeszi Arborétum mellett volt tűz, ahol a száraz fű égett és a füst 

akadályozta a forgalmat a főúton. 

Ezen kívül voltak még kisebb-nagyobb tűzesetek, mint például szeptember 28-án 

ismét a Sorrento sziklák környékén volt avartűz. 

- 2018-ban is sok baleset és egyéb műszaki mentést igénylő esemény történt 

településünkön és környékén. Többek között február 2-án egy tragikus 

gyalogosgázolásnál segítettünk a Polgármesteri Hivatal előtt. Február 9-én a Pátyi 

úton történt közlekedési baleset. Itt is elsőként kiérkezve biztosítottuk a helyszínt és a 

hivatásos tűzoltóknak segítettünk a személy kiemelésében. Február 27-én egy 

árokba borult autóhoz vonultunk a Telki felé vezető főútra. Március 16-án egy 

túlsúlyos beteg ablakon keresztül történő kiemelésében vettünk részt a Rákóczi 

utcában.  

Több alkalommal vonultunk gázvezeték szakításhoz is. Március 24-én a Zichy Péter 

utcában ömlött a gáz. Július 27-én a Makkosi úton történt vezeték szakítás. 

November 19-én a Rozsnyó utcában volt gázszivárgás. 

Április 4-én ismét egy komoly balesethez vonultunk. A Telki felé vezető főúton két 

gépjármű frontálisan ütközött, súlyos sérültek voltak a helyszínen. 

A Farkashegyi repülőtér is több feladatot adott a számunkra. Április 8-án egy 

vitorlázórepülő zuhant le. Július 20-án egy gyrokopter szaladt túl a leszállópályán és 

állt meg a főúton. Szeptember 13-án egy repülő futott keresztül a főúton. 



Május 12-én egy hatalmas faág szakadt le az Erdő utcában, amit a hivatásos 

tűzoltókkal közösen távolítottunk el. 

Vízszivattyúzásra is több esetben volt szükség. Szeptember 9-én a Szanatórium 

utcában folyt a pincébe esővíz. November 24-én a Szász utcában egyik házának 

pincéjében volt csőtörés, ami megöltötte a pincét vízzel. 

- 2018-ban elismerésekben is részesültünk. Március 15-én a Budakeszi 

Polgármesteri Hivatal Budakesziért emlékérmet adományozott Egyesületünknek. 

Május 3-án a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgató adott át elismerést. 

- 2018 áprilisában újabb 7 tagunk tett sikeres tűzoltó alapvizsgát, így az év 

hátralévő részében ők is erősítették Budakeszi tűzvédelmét. 

- Aktívan tartjuk a kapcsolatot a könyék egyesületeivel és a külföldi partnereinkkel is. 

Részt vettünk a május 5-én Pilisszentivánon megrendezésre került Országos Tűzoltó 

találkozón. Ezen kívül aktívan tartjuk a kapcsolatot a német testvérvárosunk 

tűzoltóságával és a Rózsadombi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel, akik különböző 

értékes tárgyi adományokkal segítették a munkánkat. A szlovén Sevnica város 

tűzoltóságáról 14 darab sisakot kaptunk ajándékba. 

- Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tárgyi pályázatán 800.000 forint 

értékben kaptunk felszereléseket, illetve városunk önkormányzata két légzőkészülék 

beszerzésével támogatták egyesületünknek melyeket nagyban segítik a 

beavatkozásainkat. 

- Helyi óvodákban tartottunk bemutatókat, részt vettünk a cserkészek csapatnapján, 

valamint a Nyitott szertárkapuk című gyermeknapi rendezvényen segédkeztünk a II. 

kerületi tűzoltó laktanyában. Részt vettünk továbbá a Budakeszi Családi napon a 

Farkashegyi repülőtéren. 

- Gyakorlatainkat kéthetente megrendezzük és részt veszünk központi képzéseken is. 

Júliusban a pilisszentiváni tűzoltóknál tartottunk hőterheléses konténergyakorlatot. 
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