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Írásbeli választ igénylő kérdés !
Dr. Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 91 . § alapján kérdést kívánok benyújtani dr . Pintér Sándor belügyminiszterhe z
„Milyen leépítéseket tervez a Kormány a t űzoltóságoknál? ”

címmel, amelyre a választ írásban kérem.

Tisztelt Miniszter Úr !
Az Index cím ű internetes hírportál 2011 . február 11-én a fővárosi tűzoltókat érintő jelentős
leépítések tervéről számolt be . Eszerint csökkentenék a tű zoltóautók és más műszaki
berendezések, valamint a hozzájuk tartozó kiképzett személyzet számát . Ezzel csökkenne a
riasztható, fecskendővel ellátott járművek száma.` A szervezet-átalakítási szándék tényét a
Fővárosi Katasztrófavédelmi F őigazgatóság sem cáfolta, ugyanakkor kifejtette, hogy a z
emberek és az eszközök optimális elosztásával, újabb tűzoltólaktanyák, katasztrófavédelmi
őrsök létrehozásával akarják javítani a lefedettséget .
Kérem tisztelt Miniszter Urat, adjon tájékoztatást a Tóvárosi tűzoltóságokat érintő tervezett
átszervezésr ől! Különösen az alábbi kérdésekben várom Miniszter Úr tájékoztatását :
• Hány státusz sz űnik meg a F ővárosi Katasztrófavédelmi F őigazgatóságnál? A
megszűnő státuszok közül mennyi a tűzoltó státusz? Ténylegesen hány személy
hivatásos szolgálati viszonya, és hány személy egyéb foglalkoztatási jogviszony a
szűnik meg az átszervezés következményeként ?
+ A tű zoltók számának csökkentése miként hozható összhangba a végrehajtói állomán y
megerősítésének szándékával?
• Valóban csökkentik a t űzoltóság hírközpontjában dolgozók létszámát? Hány státusz t
érint a leépítés? Hány fő van szolgálatban egyszerre a hírközpontban? Az átszervezé s
következtében csökken-e a hírközpontban egyidej űleg szolgálatot teljesítők száma?
• Mennyivel csökken a riasztható, fecskendővel ellátott járm űvek száma? Valóban
kerületenként csak egy riasztható, fecskend ővel ellátott jármű lesz?
• Kevesebb járművel, fecskendővel, személyzettel hogyan javítható a főváros
tűzbiztonsága, és a műszaki mentés színvonala?
• Hány új tűzoltólaktanya és katasztrófavédelmi őrs létrehozását tervezik? Hol és miko r
alakítják ki az új t űzoltólaktanyákat és katasztrófavédelmi őrsöket?

Kérdezem tisztelt Miniszter Urat, hogy a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságoknál is
terveznek hasonló átszervezést? Ha igen, kérem, adjon tájékoztatást a következ ő kérdésekben !
Kérem az adatokat megyei bontásban adja meg !
• Hány státusz sz űnik meg a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságoknál? A megsz űnő
státuszok közül mennyi a t űzoltó státusz? Ténylegesen hány személy hivatáso s
szolgálati viszonya, és hány személy egyéb foglalkoztatási jogviszonya sz űnik meg az
átszervezés következményeként?
• Mennyivel csökken a riasztható, fecskend ővel ellátott járművek száma a megye i
katasztrófavédelmi igazgatóságoknál ?
• Tervezik-e a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok területén is új t űzoltólaktanyák
és katasztrófavédelmi őrsök létrehozását? Ha igen, kérem, tájékoztasson, hol és miko r
alakítják ki az új t űzoltólaktanyákat és katasztrófavédelmi őrsöket!
Várom megtisztel ő válaszát !
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