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T i s z t e l t K é p v i s e l ő T e s t ü l e t ! 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a FPVI X. kerületi Kirendeltség 2009. 
évi feladat - és ellenőrzési tevékenységét, a FPVI által kiadott munkaterv tervezési alapadatai, 
továbbá a kerületi Önkormányzat 2009. évre szóló munkaterve, valamint a kerületi Védelmi 
Bizottság munkatervében meghatározottak és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat által 2009. évre költségvetési tervben biztosított feltételeknek megfelelően tervezte 
és hajtotta végre. 

Az év során az alábbi főbb feladatok fogalmazódtak meg, és kerültek végrehajtásra a polgári 
védelmi és katasztrófavédelmi kerületi megvalósulása során. 

V É G R E H A J T O T T F E L A D A T O K : 

• A 20/1998. BM Rendelet, valamint a 18/2006. Kormányrendelet (SEVESO II) alapján és a 
kerületi VB terveiben meghatározott ütemterv szerint 7 kerületi üzem ellenőrzését koordináltuk. 
A Műgyanta Dorolac Kft-nél Védelmi Bizottsági bejárás alkalmával feltárt hiányosságok 
pótlásának többszöri utóellenőrzése, a társaság tevékenységének folyamatos nyomon követése 
történt meg, melynek eredményeként a társaság a feltárt hiányosságokat megszüntette. 

• Az üzemek és a kirendeltség Veszélyelhárítási Terveinek, és az egyéb kerületi terveknek, 
okmányoknak a pontosítása határidőre megtörtént. A térinformatikai rendszerrel kapcsolatos 
adatgyűjtés megtörtént. 

• Kerületi ADR ellenőrzéseken vettünk részt a VFSZ-szel. 
• 2009. április 17-én sikeresen lezajlott a kerületi Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny, melyen 8 

általános iskolai és 8 középiskolai csapat vett részt. A Közép Pesti Kirendeltségek által 
szervezett katasztrófavédelmi ifjúsági versenyek lebonyolításában és a fővárosi döntő 
végrehajtásában aktívan részt vett a kirendeltség. 

• A Prevenciós Programot készítő önkormányzati fenntartású intézményeknél (óvodák, iskolák, 
szociális intézmények) a tervek pontosítása megtörtént (52 intézményi prevenciós program), a 
prevenciós program gyakorlataikon képviseltette magát a kirendeltség (eddig, az év folyamán 20 
gyakorlat volt megtartva). 

• Prevenciós Programmal rendelkező intézmények vezetői és programfelelősei részére felkészítés 
megtartása május 26-án. 

• Prevenciós Programmal rendelkező intézmények részére - rendkívüli időjárási - riasztási lánc 
kiépítése. 

• Az ütemterv szerinti óvóhely ellenőrzések végrehajtása. 
• A kerületi Védelmi Bizottság feladataiban való aktív részvétel. Üzembejárások tervezése, az 

ezzel kapcsolatos szervezési és koordinációs feladatok végrehajtása, a Védelmi Bizottság 
tájékoztatása a végrehajtott feladatokról. A Bizottság felkérésre bekapcsolódott a kirendeltség a 
kerület intézményeinek pandémiás felkészülésébe, felkészítésbe. 

• Az OKF, a FPVI a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, és a társszervek által 
szervezett rendezvényeken a kerületi kirendeltség állománya minden alkalommal részt vett. 

• A már meglévő együttműködési megállapodásokat a kirendeltség aktualizálta, pontosította. Az 
együttműködőkkel a kapcsolat rendszeres, ennek keretén belül megvalósul a kölcsönösség. 

• Idén második alkalommal megrendezett Kőbányai Rendvédelmi Nap szervezésében és 
lebonyolításában kirendeltségünk aktívan részt vett. 

• A kerületi, Veszélyelhárítási Tervvel rendelkező gazdálkodó szervezetek vezetőinek, illetékes 
szakembereinek, a kerület önkormányzati, intézményi és rendvédelmi szervek vezetőinek idén 
második alkalommal megrendezésre került a „Kőbánya Biztonságáért" szakmai nap. 



• A kirendeltségen szükséges műszaki, karbantartási munkák elvégzése megtörtént, megkezdődött 
a kirendeltség felújítása, ennek keretén belül kialakítottunk egy modern konferenciatermet. 

• A X. kerület KVB vezetési pont karbantartási, felújítási munkák elvégzése (állagmegőrző festés) 
megtörtént. 

• A képviselő testület előtt az év során a kirendeltség három napirendi ponttal jelent meg: A 
kirendeltség éves lakosság- és ifjúságfelkészítő tevékenysége (február), Kőbánya 
veszélyeztetettsége (június), A végrehajtott feladatokról éves tájékoztató megtartása (december). 

• Polgári védelmi szervezetek - egyes kerületi gazdálkodó szervezeteknél: Richter Gedeon 
Vegyészeti Gyár Nyrt, ÉGIS Gyógyszergyár Nyrt., Állami Nyomda Nyit., Hungexpo Zrt. 
megalakított polgári védelmi szervezetek vezetőinek felkészítése május hónapban megtörtént. 

• A WOLF Polgárőr Egyesület polgári- és katasztrófavédelmi felkészítése 2009. évben is 
megtörtént. 

• A polgári védelmi szervezetek felülvizsgálata. 
• A kőbányai általános iskolákban a felmenő rendszerű polgári- és katasztrófavédelmi felkészítési 

program keretében felkészítő óra megtartása az 5. és 6. osztályos diákok számára. 
• A Dr. Sztanek Endre Alapítvánnyal közösen a tanulóifjúságot felkészítő pedagógusok számára 

elkészített oktatási segédanyag (tankönyv) kiadatása. 
• Az általános iskolák polgári védelmi, és katasztrófavédelmi felkészítéséhez kapcsolódó 

oktatófilm elkészítése. 
• A kirendeltség számítástechnikai eszközparkjának korszerűsítése. 
• A hőségriadó elrendelésével, vízosztással kapcsolatos intézkedések, feladatok végrehajtása. 
• Együttműködési Megállapodás megkötése a Közép Budai Önkéntes Polgári Védelmi 

Egyesülettel. 
• A X. kerületben telepített lakossági, továbbá a gazdálkodó szervezetek riasztását biztosító 

LRBV sziréna rendszer éves ellenőrzése megtörtént. 
• A téli rendkívüli időjárásra történő felkészülési feladatok végrehajtása megtörtént. 
• A kerületi társasházkezelőket tartalmazó adattár elkészítése. 

A feladatok végrehajtása során az alábbi célok megvalósulását tűztük ki: 

• A kerület veszélyeztetettségének folyamatos szondázása, változásának nyomon követése. 
• A kerületbe települt veszélyes gazdálkodó szervezetek folyamatos ellenőrzése. 
• A biztosított pénzeszközök cél- és feladatorientált, hatékony felhasználása, a polgári védelem 

eszközrendszerének fejlesztése. A kirendeltség számára előnyös beszállítói, szolgáltatói 
szerződések megkötése a költségcsökkentés érdekében. 

• A polgári védelem karakteres megjelenése a kerületben. 
• A gazdálkodó szervezetek, a rendvédelmi szervek, az önkormányzati szervek polgári védelmi, 

katasztrófavédelmi felkészítése, tájékoztatása. 
• A Prevenciós Programba bevont intézményekkel egy folyamatos, élő kapcsolat kialakítása. 

Ennek megvalósulása érdekében a kirendeltség az év során folyamatosan nyomon követte az 
intézményi prevenciós program gyakorlatokat, és részt is vett rajtuk. A program kiterjesztése 
alapítványi, egyházi, és egyéb fenntartású intézményekre. 

• A lakosság, továbbá a tanulóifjúság körében a polgári védelem és a katasztrófavédelem 
feladatrendszerének mind szélesebb körű megismertetése, a megkezdett felmenő rendszerű 
polgári védelmi, katasztrófavédelmi oktatási program folytatása, melynek keretében 2009. 
december végéig a kirendeltség a Dr. Sztanek Endre Alapítvánnyal együttműködve 9 kerületi 
általános iskolában, 17 ötödik és 16 hatodik osztályban tartja meg a felkészítő órát. 

• A terv- és adattár pontosítások folyamatos elvégzése mely a naprakész, gyors és hatékony 
munkavégzést segíti elő rendkívüli események és a napi munkavégzés során is. 



• A szakmai nap megrendezésével, a veszélyes üzemekkel és a társszervek, illetve az 
Önkormányzat, és intézményei vezetőivel történő kölcsönös kapcsolattartás, együttműködő 
munka a kerület biztonsága, a cégek biztonságos működése érdekében 

• A polgári védelem által használt létesítmények fejlesztése, állagmegőrzési feladatainak 
végrehajtása. El kell érni, hogy a létesítmények a 21. század követelményeinek megfelelően 
legyenek kialakítva. 

I . VEZETÉ, IRÁNYÍTÁS, EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETE 

1) Személyügyi- munkaügyi tevékenység: 

A FPVI X. kerületi Kirendeltség ügyrendjében és állománytáblában meghatározott létszáma 2 fő, 
melyből 1 fő hivatásos, 1 fő közalkalmazott. A kirendeltség feltöltöttsége 100 %-os. Az FPVI 
állományán kívül a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat állományából két fő vesz 
részt a kirendeltség munkájában (1 fő nyolc órában foglalkoztatott köztisztviselő, és 1 fő 6 órában 
foglalkoztatott közalkalmazott). Ezen felül, eseti jelleggel 1 fő pszichológus-tréner foglalkoztatása 
történik tréningjeinkhez, felkészítéseinkhez megbízási szerződéssel. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat rendelkezésre bocsátott a polgári védelem 
dolgozói számára 2 db önkormányzati kedvezményekre jogosító igazolványt, mellyel a dolgozók 
térítésmentesen vehetik igénybe az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő és az Ihász utcai Sporttelep 
szolgáltatásait. 

Oktatás, képzés: Az állomány rendszeresen részt vesz a FPVI által szervezett továbbképzéseken az 
FPVI által szervezett Tanulónapokon, a kirendeltség vezető április hónapban részt vett ADR 
tanfolyamon, november hónapban VFSZ és EDR tanfolyamon. A kirendeltség állománya 
folyamatosan nyomon követi a szakmai sajtóban megjelenő publikációkat, eseményeket, megjelenő 
kiadványokat. 

Fegyelmi helyzet: fegyelemsértésre az év során nem került sor. 

2) Együttműködési tevékenység: 

• A munkakapcsolat mindennapos és jó a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzattal, Polgármesterrel, a Jegyzővel, az alpolgármesterekkel, valamint a képviselő 
testület tagjaival és a főosztályvezetőkkel. Ezen felül jelentkező feladatok függvényében a 
kapcsolat szükség esetén azonnali. (Kiemelt munkakapcsolat a Polgármesteri Kabinettel, a 
Hatósági Főosztállyal, az Oktatási és Közművelődési Főosztállyal, az Építésügyi és 
Környezetvédelmi Főosztállyal, a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztállyal, a 
Gazdasági és Pénzügyi Főosztállyal). 

• Napi, hatékony, jó munkakapcsolat van a társszervekkel (ezt bizonyítják a sikeres, közösen 
szervezett, lebonyolított ellenőrzések, rendezvények). 

• A kerületben a védelem igazgatás területén jelentkező polgári- és katasztrófavédelemi 
feladatainkat a Védelmi Bizottság éves munkatervében meghatározottak szerint végezzük. 

• A kerületi kirendeltség együttműködési feladatai a társadalmi szervekkel, társadalmi 
szerveződésekkel és a karitatív szervezetekkel Együttműködési Megállapodás, valamint 
személyes kapcsolat kialakítása útján rendezett. Az együttműködésekben megvalósul a 
kölcsönösség. 

• A kirendeltség a hatékony együttműködő munkavégzés érdekében a tavalyi évben felkeresett 
hajléktalan szállók vezetőivel megismertette a katasztrófavédelmi prevenciós programot, és 



javasolta számukra az elkészítését. Ennek megvalósulásához a kirendeltség mindenben 
segítségére van az intézményeknek. 

• A kirendeltség kapcsolata a kerületi iskolákkal, óvodákkal és egyéb prevenciós programmal 
rendelkező intézményekkel a rendszeres pontosításoknak, gyakorlatoknak, felkészítéseknek 
köszönhetően folyamatos. Hatékony közös munka folyik a felkészítés területén. Egyéb 
önkormányzati intézményekkel a kapcsolat rendezett, eseti. 

• A kerületbe települt gazdálkodó szervezetekkel, azok vezetőivel, továbbá a polgári védelmi 
feladatok végzésére kijelölt munkatársakkal folyamatos a munkakapcsolat. Ezt az 
együttműködést, és a már meglévő jó munkakapcsolatot elősegítő céllal került megrendezésre 
idén már második alkalommal a „Kőbánya Biztonságáért" szakmai nap. 

• A kirendeltség szoros kapcsolatot alakított ki a Dr. Sztanek Endre Alapítvánnyal. Az 
együttműködés keretében az Alapítvány támogatásával hajtjuk végre a kerületi általános iskolák 
felső tagozatos diákjainak szóló felkészítő programunkat. 

3) Felügyeleti tevékenység: 

A kerületi kirendeltség ez irányú feladatot nem végez. 

4) Civil kapcsolatok, kommunikáció és sajtótevékenység: 

• A Kőbányai Hírek című önkormányzati közösségi lappal rendezett a kapcsolatunk, a lap 
folyamatos megjelenést biztosít a lakosság tájékoztató anyagainknak. 

• Együttműködési megállapodás alapján a Szent László Gimnázium kommunikáció szakos 
hallgatói és a szaktanár rendezvényeinken, felkészítéseinken felvételt készítenek, és az ATV a 
Kőbányai Híradóban megjelenési lehetőséget biztosít a kirendeltség számára. 

• Az év folyamán induló TV 10 televízióval a kirendeltség jó kapcsolatot épített ki. 
Programjaikban, híradásaikban a kirendeltség rendszeresen megjelenik. 

• Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat révén együttműködési megállapodás 
alapján a RÁDIÓ 17 adásában megjelenési lehetőséget kap a kirendeltség. 

• A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem honlapja is folyamatos tájékoztatást ad a kirendeltség 
munkájáról, kiemelt eseményeiről, rendezvényeiről. 

• Folyamatos a tájékoztatás a www.kobanya.hu, www.ujhegy.hu, www.fovaros.katved.hu  
honlapokon. 

• Alkalmanként a kirendeltség anyagot küld az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
szakmai lapjába a Katasztrófavédelem c. folyóiratba. 

• "Kőbánya Biztonságáért" szakmai nap tájékoztató füzete 300 példányban került kiosztásra -
felkészítési céllal a szakmai napon résztvevőknek. 

• A kerületi általános iskolák felső tagozatában - 5. osztályaiban a felkészítő program részeként -
színes szóróanyag - fő fogalmakkal, telefonszámokkal - kerül kiadásra összesen 330 
példányban. 

II. MEGELŐZÉSI, HATÓSÁGI, FELKÉSZÍTÉSI TERÜLET 

Az e téren jelentkező feladatokat az Ügyrendben, továbbá az éves feladatok tervezéséről szóló FPVI 
Igazgatói intézkedésben meghatározottak szerint terveztük és hajtottuk végre. 

1) Hatósági tevékenység: 

A kirendeltség a törvényekben meghatározottak alapján hatósági tevékenységet nem végez, mint 
helyi szerv, közreműködőként a hatósági tevékenységet támogató előkészítő tevékenységgel segíti 

http://www.kobanya.hu
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az ez irányú feladatokat. A támogatási tevékenység során előkészítésben, helyszínelésben, 
szemrevételezésben vesz részt, illetve az állásfoglalások előkészítését végzi. A Védelmi Bizottsági 
bejárások során, átruházott polgármesteri hatáskörben végzi feladatát a kirendeltség vezető. 
• Katasztrófaveszélyes üzem bejárása - polgármesteri hatáskörben - hatósági jogkörrel: a kerületi 

Védelmi Bizottság éves Ütemterve alapján történt az ellenőrzések megszervezése és 
végrehajtása 7 veszélyes anyagokkal foglalkozó gazdálkodó szervezetnél melyek a: Műgyanta 
Dorolac Kft. (visszaellenőrzés), Carbosint Kft., Cantoni Kőbányai Textil Kft, Danone Kft., 
Lagon Finagro Kft., Égis Gyógyszergyár Nyit., Hungaropharma Zrt. 

• 1 gazdálkodónál - Műgyanta Dorolac Kft. utóellenőrzés történt a feltárt hiányosságok 
pótlásának ellenőrzése céljából. A Kft. pótolta a hiányosságokat, melyhez feltételezhetően a 
folyamatos együttes hatósági nyomásgyakorlás és szankcionálás hozzájárult. 

• Folyamatban van a kerületben a Glóbus Konzervipari Zrt. felszámolása. Előreláthatólag még 
ebben az évben megtörténik a Védelmi Bizottság ellenőrzése - amint a cég jelez, hogy 
kiürítették telephelyüket - a felmentő határozat kiadásra kerülhessen. 

2) Szakhatósági tevékenység: 

A kerületi kirendeltség ez irányú tevékenységét az óvóhelyek területén, a katasztrófa-veszélyes 
üzemek bejárása területén végzi. Ennek megfelelően a jelentési időszakig számszakilag a 
következőket tükrözi a végzett munka: 
• Óvóhely területén: az életvédelmi létesítmények ellenőrzése a jóváhagyott Óvóhely 

Ellenőrzési Ütemterv alapján került végrehajtásra, mely eredményesen megvalósult. 
Ellenőrzésre tervezett 165 lakossági és 29 üzemi védőlétesítményhez képest a jelentési 
időszakig 150 lakossági és 21 üzemi létesítmény ellenőrzése történt meg. Az óvóhelyek 
általános állapot elhanyagolt, leromlott. További 15 lakossági és 8 üzemi létesítmény ellenőrzése 
december 18-ig végrehajtásra kerül. Az óvóhely ellenőrzésekről jegyzőkönyv készül és ezek 
egy-egy példányát a Tájékozató levelek mellékleteként visszaküldésre kerül a tulajdonosok, 
illetve közös képviselők részére. 

3) Ipari baleset - megelőzési tevékenység: 

• A kerületi alaptervek és speciális mellékleteik pontosítása folyamatos. A kirendeltség a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Hatósági Főosztály segítségével bővíti 
adattárát, adatlappal megkeresi az új, vagy még az adattárban nem szereplő kerületi cégeket. 

• A kirendeltség elkészítette a kerületi társasházkezelőket tartalmazó adattárat. 
• A kerületi gazdálkodó szervek által készített (20 db) Veszélyelhárítási Tervek pontosítása 

megtörtént. A kerületben az idei évben több változás történt: 3 üzemmel csökkent a 
Veszélyelhárítási Terv elkészítésére kötelezett üzemek száma (technológiaváltás, megszűnés, 
felszámolás, elköltözés), melyeknek kiadtuk a felmentő határozatokat, így megszüntetésre 
kerültek a veszélyelhárítási terveik. (Köbal Kft., Plus Élelmiszer Diszkont Kft., Kőbányahő Kft.) 

• A Magyar Vöröskereszt 5. régiója Katasztrófavédelmi tervének 1 példánya a kirendeltségen 
megtalálható (együttműködési megállapodás alapján). 

• A Wolf Polgárőrség riasztási tervének 1 példánya a kirendeltségen megtalálható 
(együttműködési megállapodás alapján). 

• A kerületben telepített lakossági, továbbá a gazdálkodó szervezetek riasztását biztosító LRBV 
sziréna rendszer éves felülvizsgálata megtörtént. Annak állapota közepes műszaki színvonalú. A 
légi RBV és katasztrófa időszaki riasztást szolgáló polgári védelmi sziréna rendszer 30 darab 
meglévő, telepített, továbbá 5 darab, telepítésre tervezett - a minősített időszakban telepítendő -
riasztó eszközzel 100%-os lefedettséget biztosít a kerületben. A rendszer állapota közepes 
műszaki színvonalú. A kerületben tervezett MoLaRi rendszer kiépítése késlekedik. 



4) Lakosságfelkészítési tevékenység: 

• A kerület I. veszélyeztetettségi sorolására tekintettel a lakosságtájékoztatás és felkészítés fontos 
feladat. A kirendeltség részére a lakosság fontos és célirányos terület, akiknek tájékoztatása és 
felkészítése kiemelten fontos feladatokat határoz meg. A jövőre vonatkozóan a már gyakorolt, 
széleskörű tájékoztató, felkészítő munkát folytatni kell. 

• Áprilisában sikeresen lezajlott a Kőbányai Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny, melyen 8 
általános iskolai és 8 középiskolai csapata vett részt. A felkészülés során 64 tanuló felkészítése 
történt meg, a versenyen összességében 250 személy vett részt. 

• A Prevenciós Programot készítő önkormányzati fenntartású intézményeknél (óvodák, iskolák, 
szociális intézmények) a tervek pontosítása megtörtént, a prevenciós program gyakorlataikon 
képviseltette magát a kirendeltség, ezzel is segítve az intézmények felkészítő tevékenységét. 

• A tavalyi tanévben megkezdett felmenő rendszerű polgári- és katasztrófavédelmi felkészítési 
program az idei tanévben az ötödik és hatodik osztályosok megkeresésével történik. Jelenleg 
együttműködve a Dr. Sztanek Endre Alapítvánnyal osztályonként egy felkészítő órát tartunk, 
összesen 33 osztályban, kb. 660 diák számára. Az ötödik osztályosoknál felkészítő-tájékoztató 
anyag kerül kiadásra, a hatodik osztályosoknál egy, a kirendeltség és a Dr. Sztanek Endre 
Alapítvány által közösen készített felkészítő-oktató film kerül levetítésre. 

• Lakosságfelkészítési tevékenység körébe tartozik, hogy a kerületi kirendeltség megsokszorozta 
megjelenését a kerületi írott és elektronikus médiában. 2009. évben a kirendeltség 38 
alkalommal tájékoztatta a kerületi lakosságot tevékenységéről, és a lakosságot érintő polgári 
védelemmel, katasztrófavédelemmel kapcsolatos információkról, kerületi eseményekről. 

• Az alábbi rendezvényeket szervezte a kirendeltség, melyek a lakosságfelkészítő tevékenységet 
célozták: 

Kőbányai Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny 
„Kőbánya Biztonságáért" szakmai nap 

• Az alábbi rendezvényeken vett részt (társszervekkel) a kirendeltség, melyek a lakosságfelkészítő 
tevékenységet célozták: 

II. Kőbányai Rendvédelmi Nap 
Kőbányai Augusztus 20-i rendezvény 

5) Polgári Védelmi szervezetek felkészítésének helyzete: 

• A polgári védelmi operatív törzs állományában változás az év folyamán nem történt. A törzs 
felkészítése szervesen kapcsolódna az ÉGIS Gyógyszergyár Nyrt. külső védelmi terv 
gyakorlatához, melyet a biztonsági jelentés - OKF (Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság) által történő elfogadásának hosszas késlekedése miatt mindezidáig nem tudtunk 
elkészíteni, megszervezni és végrehajtani. Hasonló módon a riasztó őrsök felkészítése szervesen 
kapcsolódna ezen, külső védelmi terv gyakorlathoz. 

• Az idei évvel megkezdődött az üzemi polgári védelmi szervezetek vezetőinek felkészítése is 
(Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., Állami Nyomda Nyrt. Égis Gyógyszergyár Nyrt., 
Hungexpo Zrt.) összesen 20 fő. 

• Wolf Polgárőrségre épített polgári védelmi szervezet felkészítése megtörtént. 
• Magyar Vöröskereszt 5. régiójának polgári védelmi, katasztrófavédelmi felkészítése 2009. 

márciusában befejeződött. Záró momentumként egy gyakorlat került végrehajtásra, melyben egy 
veszélyhelyzetet szimuláltunk, a Kőbányai Wolf Polgárőrség Alpintechnikai Csoportja hajtott 
végre sebesült mentést, együttműködve a Vöröskereszt állományával. 



III. VESZELYHEZETI-KEZELÉSI TERÜLET: 

1) Főbb kiemelt beavatkozások, veszélyhelyzet kezelések: 
2009. évben a fő kiemelt katasztrófavédelmi esemény - Gyömrői út - Vaspálya u. földutas részén 
hordórobbanás, tűzeset volt - ennek kapcsán a kirendeltség segíti a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Környezetvédelmi Főosztály és a X. kerületi Rendőrkapitányság 
megelőzési munkáját. 
2009. júniusában az Örs vezér téren a kirendeltség által végrehajtott vízosztás. 

2) Mentésszervezési tevékenység: 

A polgári védelmi szervezetek megalakítása során meghatározó a BM. PVOP. Elvi Állománytábla 
továbbá a kerület veszélyeztetettségét figyelembe vevő és a sajátos veszélyhelyzetre alkalmazható 
pv. szervezeteket tartalmazó, a 4/7/1999 - es számon jóváhagyott Megalakítási Terv. 
• A fenti elveknek és a jóváhagyott Megalakítási Terv szerint megalakítandó (3, 6, 12, 16, 24 órás 

gyors illetve rövid készenlétű) szervezetek feltöltése, a beosztottak határozattal történő ellátása, 
a változásokból adódó cserék miatt folyamatosan meglévő feladat. Ennek megfelelően a kerületi 
polgári védelmi szervezetek felkészítése, felülvizsgálata, átszervezése folyamatban van. 

• Feladatként jelent meg a Műgyanta Dorolac Kft. által okozott környezeti ártalmak felmérése, 
melyet a kirendeltség a Környezetvédelmi Főosztállyal közösen a Wessling Hungary Kft-vel 
akkreditált laboratóriumában mintavételezési eljárással végeztetett el. Jelenleg az ügyet a 
Közép-Duna völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség vizsgálja. 

3) Lakosságvédelmi tevékenység: 

A X. kerület I. veszélyeztetettségi besorolású, alapvetően a vegyi veszéllyel számolhatunk, mint 
potenciális veszélyforrással, valamint a rendkívüli, szélsőséges időjárás által okozott károkkal. 
• Vegyi veszély: a kerület sorolására figyelemmel, a kerületben 20 gazdálkodó szervezet minősült 

paramétereinek megfelelően veszélyes technológiájú, a környezetét veszélyeztető üzemnek. A 
Veszélyelhárítási Alapterv tartalmazza a veszélyeztetető üzemek környezetében élő lakosság 
kitelepítési feladatait, tervezett irányait és az átmeneti elhelyezésre tervezett objektumokat. Az 
objektumok polgári védelmi célú kijelölése megtörtént. 

• A kerületben található összesen 34 db polgári védelmi célokra alkalmas és igénybe vehető 
személy- anyag- és járműmentesítő állomások (HMÁ) adatait folyamatosan pontosítjuk. 

• A téli rendkívüli időjárásra történő felkészülési, tervezési feladatok folyamatosak, időarányos 
részük végrehajtásra került. 

• A kerületi Kirendeltség Veszélyelhárítási Tervének, valamint az egyéb kerületi terveknek, 
okmányoknak pontosítása határidőre megtörtént. A térinformatikai rendszerrel kapcsolatos 
adatgyűjtés és adatfrissítés, továbbá a kerületi tervezési feladatok végrehajtása megtörtént. 

• A Védelmi Bizottsági munkaterve alapján folyamatosan szervezzük és vizsgáljuk VB ellenőrzés 
keretében a kerületi veszélyes gazdálkodó szervezeteket. 

• Óvóhely területén: az életvédelmi létesítmények ellenőrzése megvalósult. A kerületben 
felfektetett OH és MAP Kataszter alapján 194 db óvóhely (lakossági 165 db, befogadóképessége 
13.544 fő; üzemi 29 db befogadóképessége 6.745 fő), 279 db megerősítésre alkalmas pince 
(MAP) (befogadóképessége 32.022 fő) és 14 db barlang/tár (befogadóképessége 198.000 fő) 
található. Az óvóhelyek általános állapot elhanyagolt, leromlott. 

4) Minősített időszaki tevékenység: 

A kerületünkben 2009. évben nem volt olyan esemény, amely minősített időszaki tevékenységet 
vont volna maga után. 



5) Ügyeleti rendszer helyzete: 

A kerületben az alkalmazás időszakára meghatározott Kerületi Riasztó-értesítő Ügyeleti Szolgálat 
okmányai - ügyeleti szolgálati utasítás, és egyéb nyilvántartások - rendelkezésre állnak. 

6) Gyakorlatok, gyakorlások: 

• A kirendeltség nyomon követte, és részt vett a kerületi prevenciós programmal rendelkező 
intézmények éves programgyakorlatain. (20 gyakorlaton) 

• 2009. március 22-én a Wolf Polgárőrség riasztási és mentési gyakorlatot hajtott végre, melyet 
beillesztettünk a Vöröskereszt felkészítésébe. 

• A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. belső védelmi tervéhez kapcsolódó polgári védelmi 
gyakorlatán a kirendeltség részt vett. 

IV. HELYREÁLLÍTÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS TERÜLETE 

A kerületben ez irányú polgári védelmi - katasztrófavédelmi feladat az év során nem volt. Más 
terület megsegítésére a kerület nem volt kötelezve. 

V. GAZDÁLKODÁS, MŰSZAKI FENNTARTÁS, FEJLESZTÉS 

1) Pénzügyi gazdálkodás értékelése: 

Az anyagi, pénzügyi ellátottság helyzete, forrása és annak felhasználása: 
Az önkormányzati költségvetésben polgári védelmi szakfeladat címen a 751670 pv. költséghelyen 
2009. évre eredeti előirányzatként a kirendeltség 12.757.000,-Ft-ot tervezett, melyet az 
Önkormányzat Képviselő Testülete 12.248.000,-Ft-ban fogadott el. Ezen felül az Önkormányzati 
Költségvetésben polgári védelmi objektum felújítására 400.000,-Ft-ot, polgári védelmi számítógép 
(notebook) beszerzésre 200.000,-Ft-ot, polgári védelmi járművásárlásra 5.612.500,-Ft-ot különített 
el. 

2) Műszaki tevékenység: 

• Béke időszaki működési hely, - Irodák - Bebek u. 1.: A kirendeltség használatában lévő 
irodában a szükséges műszaki, karbantartási munkák elvégzése megtörtént. Megkezdődött a 
kirendeltség több ütemben történő felújítása. Első fázisként a kirendeltség konferenciatermét 
alakítjuk át, mely december 15-ig elkészül. 

• Rendkívüli időszaki működési hely - Vezetési Pont - Bebek u. 1.: Az üzemeltetési költségek 
biztosítottak. Teljes alapterülete 700 m2. A Vezetési Pont állagmegőrző festése, meszelése 
megtörtén. Ezen felül szükséges még az évek óta elmaradt, mára halaszthatatlanná vált munkák 
elvégzése, melyek a vezetési pont alkalmazhatóságának szempontjából elengedhetetlenül 
szükségesek. 
• A szükségvilágítás, szünetmentes áramforrásának kiépítése. 
• A nyílászárók Lb., Gb, Glb, ajtók deformálódásának megszüntetése, rozsdátlanítás, teljes 

körű mázolás, valamint a gáztömörség bevizsgálása a különböző biztonsági szelepek (KID, 
KOP szelepek) rekonstrukciós munkái. 

• Levegő ellátó rendszer gépészeti felülvizsgálata, esetleges javítások elvégzése, ezzel együtt a 
páramentesítési lehetőség kialakítása. 

• Kisirattár és a volt kazánház lomtalanítása és az Kisirattár fertőtlenítése, kifestésé. 
• A fűtést biztosító gázkazán felülvizsgálata, javítása november hónapban megtörtént. 



• A kerületi Központi Polgári Védelmi Raktár - Kozma u. 15. (2 db létesítmény, össz-
alapterületét tekintve 120 + 120 m2)). Ezen létesítmények a központi készletek tárolására 
szolgáló raktárhelyiségünk. Az itt tárolt anyagok a raktári előírásoknak megfelelően rendezettek, 
elkülönítettek. 

• A HFX 103 rendszámú Lada Niva terepjáró gépjármű téli időszakra történő felkészítése 
megtörtént. A gépjármű 2009. november 30-án leadásra került, amortizáltsága, 10 éves kora 
miatt. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a polgári védelmi feladatok 
ellátására 1 db Opel Zafira gépkocsit biztosít 2009. decemberétől a kirendeltség részére. 

3) Informatikai és távközlési tevékenység: 

Informatikai ellátottság: A technikai biztosítottság jó. A kirendeltség informatikai ellátottsága 
megfelelő. A dokumentumok havonta mentésre kerülnek 
Vezetékes híradás helyzete: a kerületben 2 db városi fővonallal rendelkezünk. 
Vezeték nélküli híradás helyzete: a kerületben a rádióhíradásának feladatait 2 db stabil (1 db 
gépkocsiba beépített) és 3 db mobil rádiókészülék látja el, továbbá 2 mobil és 1 stabil EDR 
készülék biztosítja a folyamatos elérhetőséget, riaszthatóságot. 
• A rádiórendszer technikailag jó állapotú, a stabil rendszer 100%-os lefedettségű. 
• A kiadott rádióforgalmi szabályzat alapján, havonta végrehajtásra kerül a Rádióforgalmi 

rendszerpróba. 
• A kerületben a folyamatos elérhetőség és a gyors riasztás, kiértesíthetőség biztosítására 2 db 

GSM rádiótelefon is működik. 

VI. ELLENŐRZÉSEK, MUNKAVÉDELEM TERÜLETE 

• Az éves munkavédelmi intézkedésben meghatározottakat a kirendeltség végrehajtotta. 
• Munkahelyi baleset a jelentés elkészültéig nem történt 2009. évben. 
• Tűz- és munkavédelmi ellenőrzések terv szerint megtörténtek. 
• A tűzoltó készülékek éves bevizsgálása megtörtént. 
• Tűzvédelmi intézkedési tervvel és tűzriadó tervvel rendelkezünk. 
• Érvényes érintés és szabványossági felülvizsgálattal rendelkezünk. 
• Saját létesítményeket - raktár, KVB VP. - folyamatosan ellenőrizzük. 
• A biztonságos munkavégzés feltételei adottak. 
• Az Óvóhely Ellenőrzési Ütemterv szerint megtörtént. 

VII. ÉRTÉKELÉS 

A Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság X. kerületi Kirendeltség területén egyenletes, 
feladatorientált, konstruktív munka folyt, melynek eredményei: 
• Polgári védelmi szervezetek vezetőinek átfogó felkészítésének megkezdése. 
• Hatékony együttműködés a kerületi veszélyesanyag gazdálkodókkal, rendvédelmi szervekkel, 

hatósági, egészségügyi, oktatási intézményekkel. 
• Aktualizált együttműködési megállapodások. 
• Költség hatékony gazdálkodás. 
• A kirendeltség kommunikációja, médiában való megjelenése hatékonyabbá vált. Folyamatos 

jelenlét a kerületi médiumokban. 
• Sikeres rendezvények lebonyolítása: 

- Kőbányai Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny (szervezés, lebonyolítás) 
- II. Kőbányai Rendvédelmi Nap (részvétel, logisztikai segítségnyújtás) 
- „Kőbánya Biztonságáért" szakmai nap (szervezés, lebonyolítás) 



• A X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő testülete a kirendeltség napirendi pontjait 
mindeddig egyhangúan elfogadta, támogatja a polgári védelem munkáját. 

A munkánk, rendezvényeink lebonyolításához szükséges technikai és egyéb mindennemű 
támogatást az FPVI-től minden esetben megkaptunk mely nélkülözhetetlen volt a kirendeltség 
általános megítéléséhez. Rendezvényeink sikeres lebonyolításához nagymértékben hozzájárultak az 
FPVI által biztosított szakemberek színvonalas előadásai. 

CÉLOK A JÖVŐRE: 

1) Szervezeti célok: 

• A kirendeltség állományának tudás és kézség szintjének folyamatos emelése, mind hatékonyabb 
felkészítése, a már megfogalmazott irány folytatása. Az FPVI által támasztott 
követelményeknek minden szinten történő megfelelésével összhangban, mindig a szervezet, a 
polgári védelem céljait szolgálva. A hibák teljes körű proaktív megelőzése, a ki védési 
mechanizmusok rutinná tétele. 

2) Szakmai célok: 

• Veszélyes anyag gazdálkodókkal napi kapcsolattartás, tevékenységük folyamatos figyelemmel 
kísérése, ellenőrzése, kőbánya veszélyeztetettségének folyamatos felmérése, értékelése. 
A tanulóifjúság felkészítésének folytatása. 
Lakosságfelkészítés. 
Adattáraink folyamatos frissítése. 
A kerületben létrehozott pv. szervezetek teljes körű felülvizsgálata, újbóli feltöltése. 
Prevenciós Programmal rendelkező intézmények vezetői és prevenciós felelősei részére 
felkészítés - szakmai nap keretében - szervezése, lebonyolítása, riasztási lánc működtetése. A 
prevenciós programok kiterjesztése. 
„Kőbánya Biztonságáért" szakmai nap rendezése (szervezés, lebonyolítás) - 2010. októberében, 
a Katasztrófák Csökkentésének Világnapja alkalmából. 
A megkezdett felújítási munkák folytatása - a kirendeltség irodahelyiségének átalakítása. 
Polgári védelmi eszközrendszer fejlesztése. 
„Katasztrófa szállás" kialakítása - egy olyan, kerületi, 8-10 fő elhelyezését szolgáló szálláshely 
kialakítása, mely fölött a polgári védelem diszponál, És ez a káreseményt szenvedett 
állampolgárok, kerületi lakosok azonnali, átmeneti elhelyezését szolgálja. 

A 2008. évi beszámolóban az idei évre tervezett feladatokat a kirendeltség maradéktalanul 
végrehajtotta. A 2009 évi munkája során a kirendeltség emelte a polgári védelem kerületi 
megítélését, elfogadottságát. ,- , 
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Készült: 2. példányban. 
Egy példány: 11 lap 
Kapják: 1. sz. pld. FPVI X. ker. Kir. Irattár 

2. sz. pld. Képviselő Testület (Köb. Önk.) 


