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A BUDAKESZI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET 2019-ÉVI 

SZAKTEVÉKENYSÉGE 

 

A 2019-es évben is fejlődött Egyesületünk. A Katasztrófavédelem pályázatán több 
szakfelszerelés között egy nagyértékű tűzoltó dugólétra készletet vehettünk át. A pályázaton 

kívül önerőből is szereztünk be különféle felszereléseket. Feladatként tekintettünk az autóink 

folyamatos fejlesztésére is. A vízszállító autónkra többek között speciális védőkeret, 

fénytechnika és tetődobozok kerületek felszerelésre. 

A 2019-es évben két járművet tartottunk készenlétben. A német testvérvárostól kapott Fiat 

Ducato 9 személyes műszaki mentőszerünket valamint a saját beszerzésű francia Renault 

Camiva 85 150 tűzoltóautót. Ez utóbbi 2000l víz szállítására alkalmas, beépített szivattyúval 

rendelkező, speciális terepjáró képességű jármű. 

A 2019-es évben 76 esetben vonultunk ki káresetekhez, ebből 31 alkalommal műszaki 

mentéshez, 45 alkalommal pedig tűzesethez. Ez a szám a településen történt káresetek több 

mint 90 százalékát jelenti. Az esetek szinte 100 százalékában, ahol részt vettünk a káresetek 

felszámolásában ott az önkéntes tűzoltóink értek ki elsőként a helyszínre és kezdték meg az 

elsődleges beavatkozásokat. 

A 2019-es év legjelentősebb tűzesete október 4-én történt. A Pátyi út melletti iparterületen 

gyulladt ki egy helyiség egy kb. 600nm-es raktárban. Több önkéntesünk a közelben tartózkodik 

napközben, így rövid időn belül a helyszínre ért a segítség és egy vízsugárral a tüzet időben 

sikerült megfékezni, így a festékekkel teli raktárra nem terjedt át. 

Január 21-én a Fő utcában egy szárítógép gyulladt ki. Itt a hivatásos tűzoltóknak segítettünk 

vízsugarat szerelni és a tüzet eloltani. 

Február 26-án a Törökvész utcában egy családi házban a konyhában egy elektromos gép égett. 

Szerencsére egy önkéntesünk a közelben tartózkodott és a riasztást követően hamar a 

helyszínre ért és a lángolást egy porral oltóval megszüntette, így a tűz nem terjedt át a 

konyhabútorra. 

Április 4-én a Fő utca egyik sorházának garázsában volt tűz. A helyszínen megszerelt vízsugárral 

vártuk a hivatásos tűzoltókat, akik rövid idő alatt eloltották a lángokat, majd közösen elvégeztük 

a tűz végleges oltását. 

A 2019-es év legnagyobb műszaki mentése szeptember 16-án történt a Telki és Nagykovácsi 

közötti erdőben. Itt egy idős személy az erdőben elesett és nem tudta, hogy hol van. Telefonon 

kért segítséget. A nagykovácsi és a hivatásos tűzoltókkal több irányból keresve sikerült még 

időben a személyt megtalálni a személyt, majd egyesületünk tagjának a terepjárójával lehozni a 

hegyről és átadni a mentőknek.  

Február 16-án szintén egy nagyszabású személykeresésben vettünk részt a Nagy-Kopasz hegy 

környékén, mert egy 12 éves fiúnak nyoma veszett, de szerencsére kis idő elteltével 

Nagykovácsiban megtalálták. 

Április 30-án egy kisbusz borult árokba a Páty felé vezető főúton. Elsőként mi voltunk kint a 

helyszínen és a hátsó ajtó kifeszítésével engedtük ki a sofőrt, aki nem tudott másképp kimászni a 

felborult járműből. 
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Május 13-án fiatalok oszlopnak hajtottak a Kert utcában. Elsőként a helyszínre érve biztosítottuk 

a helyszínt és az egészségügyi végzettségű tagunk kezdte meg a sérültek ellátását.  

Szeptember 14-én a tűzoltónapunk alatt kaptunk jelzést, hogy a Márity László úton frontális 

ütközés történt.  

Október 27-én a Fő utcán az éjjel-nappali előtt történt egy nagyobb közlekedési baleset, melyben 

két autó ütközött és teljes útzár volt. 

Közlekedési balesethez vonultunk a Telki útra, a Pátyi útra, Fő utcába valamint a Budaörsi útra 

is. Több helyre kellett kimennünk szén-monoxid gyanús esetekhez és gázszivárgáshoz is, de 

szerencsére egyik esetben sem történt baj. 

Tavasztól őszig kétheti rendszerességgel gyakorlatokat tartottunk. Márciusban az egyik 

alkalommal az újraélesztést gyakoroltuk, áprilisban pedig a helyi Toyota szervízből jöttek el 

hozzánk a hibrid autók műszaki mentéséről tartani egy átfogó oktatást számunkra. 

Szeptember 14-én megrendeztünk az Oltómanók Birodalmát a II. Budakörnyéki sörfesztivál 

keretein belül, mely délelőtt egy rendhagyó tűzoltóautó felvonulással kezdődött és a délutáni 

órákig tűzoltós játszótér várta a gyerekeket. 

Májusban ott voltunk a Városi gyereknapon. Júniusban részt vettünk a Telki fesztiválon. 

Júliusban vendégeskedtünk egy gyereknapköziben. 

Februárban vendégségben jártunk a Zsámbéki Önkéntes Tűzoltó Egyesületnél, ahol a Zsámbéki-

medence önkénteseivel ismerkedtünk meg. Nyár folyamán pedig a német testvérváros, 

Westenholz tűzoltóit is meglátogattuk. 

 

Budakeszi,2020 január 03. 

 

     ………………………………………………….. 

                      Hidas Mátyás 

                elnök 
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