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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári Védelmi Parancsnokság X. kerületi 
Kirendeltségének (a továbbiakban: Kirendeltség) vezetője, Csepregi Péter tűzoltó százados 
megküldte a 20 ll. évi tevékenységükről szóló tájékoztatót. 

A polgári védelem szervezete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény alapján 2012. január l-jétől nagymértékben 
átalakult. 

A megküldött és mellékelt tájékoztató összegző jelentésként tartalmazza a Kirendeltség által 
végrehajtott feladatokat, a megelőzési, hatósági és felkészítő tevékenység keretében ellátott, 
valamint a veszélyhelyzeti-kezelési területen jelentkező feladatokat. 

Az értékelésben olvasható, hogy a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság X. kerületi 
Kirendeltsége a területén egyenletes, feladatorientált, innovatív, magas szakmai színvonalú 
eredményes munkát végzett a 20 ll. évben is. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az alábbi döntési javaslat elfogadására. 

Döntési javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgári Védelmi 
Parancsnokság X. kerületi Kirendeltségének 2011. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
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Tárgy: testületi tájékoztató 
Ügyintéző: Sági Norbert tű. hadnagy 

Az FKI PVP X. kerületi Kirendeltség 20 ll. évi feladat - és ellenőrzési 
tevékenységét, a FKI PVP által kiadott munkaterv tervezési alapadatai, továbbá a kerületi 
Önkormányzat 20 ll. évre szóló munkaterve, valamint a kerületi Védelmi Bizottság 
munkatervében meghatározottak és a Kőbányai Önkormányzat által 20 ll. évre költségvetési 
tervben biztosított feltételeknek megfelelőerr tervezte és hajtotta végre. 

Eredménynek tartom, hogy a kerületben sikerült egy reagáló képes, átlátható, erős 
katasztrófavédelmet megteremteni. Ez megmutatkozik támogatottságunkban, 
fejlesztéseinkben, elfogadottságunkban. A felső tagozatos tanuló ifjúság l 00 %-os 
felkészítettsége, mely 4 éves munka eredménye. Egy nagyon erőteljes, hatékony 
kommunikáció a társadalom minden rétege irányába. Ennek kapcsán az év során az alábbi 
főbb feladatok fogalmazódtak meg, és kerültek végrehajtásra a polgári védelmi és 
katasztrófavédelmi kerületi megvalósulása során. 

l. VÉGREHAJTOTT FELADA TOK: 

• A FPVI éves munkatervében meghatározottak végrehajtása. 
• Az üzemek és a kirendeltség Veszélyelhárítási Terveinek, és az egyéb kerületi terveknek, 

okmányoknak a pontosítása határidőre megtörtént. A térinformatikai rendszerrel és a 
kritikus infrastruktúrával kapcsolatos adatgyűjtés megtörtént. 

• Az ütemterv szerinti óvóhely ellenőrzések végrehajtása megtörtént. 
• A már meglévő együttműködési megállapodásokat a kirendeltség aktualizálta, 

pontosította. Az együttműködőkkel a kapcsolat rendszeres, ennek keretén belül 
megvalósul a kölcsönösség. 

• A X. kerületben telepített lakossági, továbbá a gazdálkodó szervezetek riasztását biztosító 
LRBV sziréna rendszer éves ellenőrzése, felújítása és karbantartása megtörtént. A 
MaLaRi kiépítése megkezdődött. A LRBV sziréna rendszert felváltja a Manitoring és 
Lakossági Riasztó Rendszer, melynek keretében a kerületben 91 végpont kerül kiépítésre. 
A kiépítés támogatásához meghatározott segítséget a kirendeltség megadta a 
kivitelezőnek 

• A kerületi társasházkezelőket tartalmazó adattár napra készen tartása megtörtént, 20 ll. 
évi adatváltozások pontosítása adatlap kiküldésével megvalósult. 

• Felhívásunkra az intézményi katasztrófavédelmi prevenciós programmal rendelkező 
intézmények (63 db) terveiket pontosították és megtartották a 2011. évi PP gyakorlatokat. 
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36. intézmény küldte meg kirendeltségünk felé a gyakorlat levezetési tervét, és 
jegyzőkönyvét 7 intézmény elkészítette prevenciós programját. 

• Tanuló ifjúság felkészítése, 2520 fő, ll iskola, 86 osztály (100 %). 
• A 20/1998. BM rendelet, valamint a 18/2006. Kormányrendelet (SEVESO II) alapján és a 

kerületi VB terveiben meghatározott ütemterv szerint 8 kerületi üzem ellenőrzését 
hajtottuk végre. 

• A Védelmi Bizottság munkaterve alapján 65 hulladékgazdálkodással foglalkozó társaság 
ellenőrzése történt meg. 

• A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő Testülete 
Önkormányzati Határozattal 4,5 millió forintot biztosított a Vagyonkezelőn keresztül a 
kerületi minősített időszaki vezetési ponthoz kapcsolódó pinceveszély elhárítási 
munkálatok megvalósítására, amelynek keretében 2000 m2 terület takarítása, az ott lévő 
anyagok elszállítása, világításának kiépítése és a kőbányai pincerendszertől vaskapuval 
történő elválasztása valósult meg. 

• A téli rendkívüli időjárásra történő felkészülési feladatok végrehajtása megtörtént 
• 20 ll. április 8-én került sor a kerületi Polgári Védelmi Ifjúsági verseny lebonyolítására. A 

versenyen l O általános- és 13 középiskolás csapat vett részt. A rendezvényt megtisztelték 
jelenlétükkel Kovács Róbert polgármester úr, Weeber Tibor és Radványi Gábor 
alpolgármester urak. Kovács Róbert polgármester úr köszöntötte a megnyitón a 
résztvevőket. Rendezvényünkre a meghívott kerületi óvodákból több mint 200 gyerek 
érkezett, összesen a rendezvényen 720 fő volt jelen. 

• 2011. április 29-én az EGIS külső védelmi tervezése kapcsán felkészítő tréning került 
megtartásra. 

• 2011. május 26. - május 27. között 2 napos szakmai továbbképzést (szakmai utat) 
szervezett a kirendeltség a kerületi nagy veszélyes anyaggazdálkodó társaságok polgári 
védelmi felelősei részére, és a kerületi rendvédelmi szervek képviselői részére a Szeged -
Kishomoki Bázison, melyen 41 fő vett részt! 

• 2011. augusztus 27-én negyedik alkalommal megrendezett Kőbányai Rendvédelmi Nap 
szervezésében, és lebonyolításában kirendeltségünk aktívan részt vett. 

• 2011. szeptember 20-án lebonyolított EGIS Gyógyszergyár Nyit. belső védelmi terv 
gyakorlatán részt vett a Kirendeltség, melyhez szakmai segítséget nyújtott. 

• 2011. szeptember 28-án lebonyolított Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. belső 

védelmi terv gyakorlatán részt vett a Kirendeltség, melyhez szakmai segítséget nyújtott. 
• 2011. november 30-án a Prevenciós Programmal rendelkező intézmények vezetői és 

programfelelősei részére az éves rendes felkészítést megtartottuk, melyen 86 f'ó (42 
intézmény) jelent meg. 

• 2011. november 30-án került megrendezésre "Kőbánya Biztonságáért 2011" elnevezésű 
szakmai konferencia idén negyedik alkalommal. A színvonalas szakmai előadások főleg a 
veszélyes ipari üzemek és a katasztrófák hatásait témakörét érintették, kőbányai 

"szemmel", illetve bemutatták a MoLaRi rendszert. 
• A tervezett feladatok végrehajtása maradéktalanul megvalósult A megvalósításhoz a 

Kőbánya Önkormányzatától minden támogatást megkaptunk. 

A feladatok végrehajtása során az alábbi célok megvalósulását tűztük ki: 
• A kerület veszélyeztetettségének folyamatos szondázása, változásának nyomon követése. 
• A kerületbe települt veszélyes anyagokhoz kapcsolódó tevékenységet folytató gazdálkodó 

szervezetek folyamatos ellenőrzése. 
• A biztosított pénzeszközök cél- és feladatorientált, hatékony felhasználása, a polgári 

védelem eszközrendszerének fejlesztése (quad, sátor). A kirendeltség számára megkötött 
előnyös beszállítói, szolgáltatói szerződések megtartása a költségcsökkentés érdekében. 

• A polgári védelem karakteres megjelenítése a kerületben. 
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• 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 lakosság, továbbá a tanulóifjúság körében a polgári védelem és a katasztrófavédelem 
feladatrendszerének mind szélesebb körű megismertetése. 

• 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 társaságok biztonságos működése érdekében 

• A polgári védelem által használt létesítmények fejlesztése, állagmegőrzési feladatainak 
végrehajtása. 

• Kőbánya tanuló ifjúság teljes körű felkészítése 

II. MEGELŐZÉS!, HATÓSÁGI, FELKÉSZÍTÉSI TERÜLET 

l) Hatósági tevékenység: 
• Katasztrófaveszélyes üzem bejárása- polgármesteri hatáskörben- hatósági jogkörrel: a 

kerületi Védelmi Bizottság éves Ütemterve alapján történt az ellenőrzések megszervezése 
és végrehajtása 8 veszélyes- anyagokkal foglalk6z1l gazdálk6d1l szervezetnél melyek a: 
Cantoni Kft, Ceva-Phylaxia Oltóanyag-termelő Zrt., Continental Ternic Hungary 
Kft., EGIS Gyógyszerészeti Nyrt., Messer Hungarogáz Ipari Gázlerakat, Tauril 
Gumigyártó és Kereskedelmi Kft., Danone Kft., Állami Nyomda Nyrt., 

• Hulladék gazdálkodással foglalkozó társaságoknál végzett üzembejárások: 
Aszfaltplusz Kft., Ttanszeron Kft., FKF Zrt., Eco-Real Kömyvéd. és Ker. Kft., Ereco 
Kelet-Európai Hulladék feldolgozó Kft., Car-Trade Kft., Dassia Kft, Nagy és Hettich 
Kft., Székely László egyéni vállalkozó, Terzena Kft, Iron-Mould Kft., Business Centrum 
2005 Kft., Szira Autóbontó, Nótár Judit, FE-Ferrum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 
FE-MÉH, FE-Group Invest Zrt., Fe-Group Invest Zrt., Fehaplast Kft.-felsz.a., Feparec 
Papírhulladék Ker. és Újrahaszn. Kft., Papírkosár Kft., B Pack Bt., Duna 
Hulladékhasznosító Kft., Metalloglobus Kft., Németh András, Danielisz Autó Gépjármű
és Gépjárműalkatrész Ker. és Szolg. Kft., Kardos és Szűcs Kft., Silver-Select Ker. és 
Szolg. Kft., Matócsi és Vass Ker. Szolg. és Teherfuv. Kft., Dr Fém Kft., Haker Kft., 
Jumbo Metall Kereskedelmi Kft., Metal Silver Kereskedelmi és Szolg. Kft., Profi -Stahl 
Kft., Rezíberry 007 Kft., Schmidt Kereskedelmi Kft., Vasló Kft., Wogel Gábor, 
Metalservice Kft., Bonci Autóbontó Kft., Ambrus Ferenc, Avermann-Hungária Kft., 
Metall-Kraft 98 Kft., Terra Holding Kft., AGM-Recycling Kft., BD Kft., Sárosi Andrea 
egyéni vállalkozó- Papírkosár Kft., Rath Hungária, Fe-Group Invest Zrt., Péter & Göncz 
Környezetvédelmi és szolg. Kft., Prondvai Ferenc, SB Standard Kft., Metalloglobus 
Fémöntő Kft., NIKOM Ker. és Szolg. Kft., Winter Termelő és Ingatlanhasznosító Bt. 

2) Szakhatósági tevékenység: 
A kerületi kirendeltség ez irányú tevékenységét az óvóhelyek területén végzi. Ennek 
megfelelőerr a jelentési időszakig számszakilag a következőket tükrözi a végzett munka: 
• Az életvédelmi létesítmények ellenőrzése a jóváhagyott Óvóhely Ellenőrzési Ütemterv 

alapján került végrehajtásra, mely eredményesen megvalósult. Ellenőrzésre tervezett 19 
lakossági és 22 üzemi védőlétesítményhez képest a jelentési időszakig 19 lakossági és 22 
üzemi létesítmény ellenőrzése történt meg. Az óvóhelyek általános állapot elhanyagolt, 
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leromlott. Indokolt a leromlott állapotú objektumok, melyek védelmi képességeiknek 
egyáltalán nem felelnek meg, a kataszteri nyilvántartásból való törlése. 

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. 

• Az EGIS külső védelmi terv elkészült. 
• Elkészült a Bajcsy-Zsilinszky Kiemeit Kórház "Paula" Utókezelő Intézetének elzárkózási 

terve, melynek l példány a kirendeltségen fellelhető. 
• A kirendeltség elkészítette a kerületi társasházkezelőket tartalmazó adattárat. Ezen 

adatok 20 ll. évi pontosítása- kiküldött adatlapok alapján- megvalósult. 
• A kerületi gazdálkodó szervek által készített (16 db) Veszélyelhárítási Tervek pontosítása 

megtörtént. 
• A Magyar Vöröskereszt 5. régiója Katasztrófavédelmi tervének l példánya a 

kirendeltségen megtalálható (együttműködési megállapodás alapján). 
• A WOLF Polgárőrség riasztási tervének l 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 9 darab meglévő, telepített. 

• A MoLaRi rendszer kiépítése megkezdődött, melynek keretén belül 91 végpont (Richter) 
majd 2012-ben még 35 végpont (EGIS) kerül telepítésre. 

• FPVI utasítás alapján felmértük a küszöbértéke el nem érő gazdálkodókat 

4) Lakosságfelkészítési tevékenység: 
• A kerület l. veszélyeztetettségi soralására tekintettel a lakosságtájékoztatás és felkészítés 

fontos teladat. 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. 

• 2011. április 8-én sikeresen lezajlott a Kőbányai Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny, 
melyen l O általános iskolai és 13 középiskolai csapata vett részt. A felkészülés során 13 8 
tanuló felkészítése történt meg. Rendezvényünkre a meghívott kerületi óvodákból több 
mint 200 gyerek érkezett, összesen a rendezvényen 700 fő volt jelen. 

• 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. 20 ll. évben további 7 intézmény készítette el prevenciós 
programját. 

• Az elmúlt négy tanévben megkezdett felmenő rendszerű polgári- és katasztrófavédelmi 
felkészítési program az idei tanévben az ötödik, hatodik és hetedik és nyolcadik 
osztályosok megkeresésével történik. Jelenleg együttműködve a Dr. Sztanek Endre 
Alapítvánnyal osztályonként egy felkészítő órát tartunk. 20 ll. decemberi állapot szerint 
eddig 86 osztályban, 2520 diák felkészítése történt meg. 

• Lakosságfelkészítési tevékenység körébe tartozik, hogy a kerületi kirendeltség 
megsokszorozta megjelenését a kerületi írott és elektronikus médiában. 2011. évben, 
december 31-ig a kirendeltség 68 alkalommal tájékoztatta a kerületi lakosságat 
tevékenységéről, és a lakosságat érintő polgári védelemmel, katasztrófavédelemmel 
kapcsolatos információkról, kerületi eseményekről. 
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• 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: 

-IV. Kőbányai Rendvédelmi Nap 
- Kőbányai Augusztus 20-i rendezvény 
- 2011 évi Mobilitás Nap 

5) Polgári Védelmi szervezetek felkészítésének helyzete: 
• A polgári védelmi törzs állományának (28 fő) felkészítése idén két alkalommal, először 

április 29-én, másodszor november 21-i gyakorlat keretében történt meg. 
• A Kirendeltség 2011. május 26. - május 27. között 2 napos szakmai továbbképzést 

(szakmai utat) szervezett a kerületi nagy veszélyes anyaggazdálkodó társaságok polgári 
védelmi felelősei részére, és a kerületi rendvédelmi szervek képviselői részére, (Richter 
Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., Állami Nyomda Nyrt., Egis Gyógyszergyár Nyrt., Ceva
Phylaxia, Xintex Kft., Danone Kft.) összesen 15 fő vett részt a két napos szakmai 
továbbképzésen. 

• Az év során folyamatosan vizsgáltuk a munkahelyi polgári védelmi szervezetek 
összetételét, létszámát, viszonyítva a kerületi üzemek változásához (létszám, megszűnő, 

. .elköltöző üzemek). 
• Riasztó örsök állományának felkészítésére október hónapban került sor (41 fő). 
• Önkéntesek felkészítése. 

III. VESZÉL YHEZETI-KEZELÉSI TERÜLET: 

l) Fóöb kiemeit beavatkozások, veszélyhelyzet kezelések: 
Lakossági bejelentés érkezett 2011. március 05-én a Fővárosi Polgári Védelmi 
Igazgatósághoz, a Bp. 1103 Petrőczy u. 3. sz. társasházból, hogy a Petrőczy utca 2. sz. előtt, a 
lomtalanítással kapcsolatosan kék ballonban tettek ki valami kellemetlen szagú vegyszert, ami 
felborult, és folyik. Az Igazgatóság Veszélyhelyzet Felderítő Szolgálata 11.32 órakor a 
helyszínre érkezett és megvizsgálta az eseményt. Tapasztalataik a következők voltak: a fent 
említett cím előtt, műanyag kannában ipari sósav (UN1789) volt felfedezhető. Erős szag 
terjengett a környéken. A műanyag kanna körül 5 db szgk. használt gumi volt elhelyezve. A 
további anyagfolyást megelőzendő a kannát talpra állították.A kannát a ChemWaste Kft., a 
kerületi kirendeltség vezetőjének utasítására, lezárta, majd elszállította. A kifolyt veszélyes 
anyagot a FKI PVP VFSZ mentesítette. 

2) Lakosságvédelmi tevékenység: 
A X. kerület I. veszélyeztetettségi besorolású, alapvetően a vegyi veszéllyel számolhatunk, 
mint potenciális veszélyfoqással, valamint a rendkívüli, szélsőséges időjárás által okozott 
károkkal. 
• Vegyi veszély: a kerület soralására figyelemmel, a kerületben 16 gazdálkodó szervezet 

minősült paramétereinek megfelelően veszélyes technológiájú, a környezetét 
veszélyeztető üzemnek. A V eszélyelhárítási 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 37 db polgári védelmi célokra alkalmas és igénybe vehető 
személy- anyag- és járműmentesítő állomások (HMÁ) adatait folyamatosan pontosítjuk 
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• 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. 

3) Gyakorlatok, gyakorlások: 
• A kirendeltség nyomon követte, és lehetőségeihez mérten részt vett a kerületi prevenciós 

programmal rendelkező intézmények éves programgyakorlatain (36 gyakorlaton). 
• A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. és az EGIS Nyrt. belső védelmi tervéhez 

kapcsolódó polgári védelmi gyakorlatán a kirendeltség részt vett. 

IV. ÉRTÉKELÉS 

A Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság X. kerületi Kirendeltség területén egyenletes, 
feladatorientált, innovatív, magas szakmai színvonalú munka folyt, melynek eredményei: 
• Polgári védelmi szervezetek vezetőinek átfogó felkészítésének folyamatossága. 
• Hatékony együttműködés a kerületi veszélyes-anyag 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. 
• Az elindított felkészítő program erősíti a polgári védelem szakmai elfogadottságát a 

kerületi intézmények és az önkormányzat körében. 
• Sikeres rendezvények lebonyolítása: 
• Kőbányai Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny (szervezés, lebonyolítás) 
• IV. 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. 

Budapest, 2012. február 16. 


