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BEVEZETŐ 
 
A Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület a 2008. évben az 
Alapszabályban rögzített és a II/2008 Elnökségi Határozattal a 2008. évre 
megtervezett feladatait folyamatosan növekvő önkéntes létszámmal, fejlődő 
technikai eszközparkkal, bővülő támogatói körrel, szoros együttműködésben a 
hivatásos és az önkormányzati szervekkel, jó szinten hajtotta végre. Az Egyesület 
Elnökségének törekvése, amely a társadalom és az önkéntesek igényeinek 
egyszerre történő kiszolgálását célozza, biztosította az általános- és a műveleti 
működés megfelelő elméleti kereteit. 

2008-ban Egyesületünk önkéntesei összesen közel 2.500, az alapfeladatok 
ellátása keretében 1.545 munkaórában végeztek felderítésekhez, 
beavatkozásokhoz és rendezvények egészségügyi, katasztrófavédelmi 
biztosításához kapcsolódó feladatokat. Az év során 9 alkalommal, összesen 188 
óra időtartamra került elrendelésre fokozott alkalmazási készenlét. 
Szervezetünket 54 alkalommal riasztották, a megalakult járőreink 54 
alkalommal végeztek felderítést, 33 alkalommal különböző beavatkozó 
feladatokat láttak el, valamint 4 alkalommal, összesen 1.067 munkaórában 
egészségügyi, katasztrófavédelmi biztosításban vettek részt. 

A végrehajtott műveleti feladatok során rendkívüli esemény, sérülés nem 
következett be. Fegyelemsértés egy esetben történt az év során, amelyet vizsgálat 
után az Elnökség megfelelően szankcionált. Más esetekben az önkéntesek a 
kapott feladatokat felkészültségüknek megfelelő szaktudással, hatékonyan, 
fegyelmezetten hajtották végre. Beavatkozás közben két eszköz sérült: 
önkéntesünk tulajdonában álló vontató kötél a tavaszi viharkárok felszámolása 
közben elszakadt, nagyobb problémát jelent azonban a mobil vezetési pont 
novemberben felfedezett jelentős állapotromlása. 

Az alapfeladatok eredményes ellátásához elengedhetetlen felkészültség 
kialakítását a 2008. évben is prioritásként kezelte az Egyesület vezetése, a 
megszervezett 8 képzési tanfolyam összesen 28 napon, valamint a 3 gyakorlat 
összesen 5 napon került megtartásra. A 2008. évben működésre fordítható 
forrásaink kismértékben emelkedtek, elsősorban a jelentős technikai- és 
szolgáltatás-támogatásnak köszönhetően az előző évekhez hasonló léptékű 
fejlesztéseket hajthattunk végre. Támogatóinknak köszönhetően, az elégséges 
források birtokában képesek voltunk az év közben adódó kihívásoknak 
megfelelni, az egyesületi képességek tovább fejlesztésével (mobil orvosi 
segélyhely és a telepítéshez szükséges sátrak és elektromos hálózat, URH 
rendszer), finomításával (informatikai infrastruktúra, műszaki mentő készletek, 
egyéni védőeszközök, lakosságtájékoztató eszközök) rugalmasan reagálni az 
Egyesülettel szemben megfogalmazott elvárásokra. 
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Az Egyesület nyílt és védett honlapjának fenntartása jelentősen javítja az 
Egyesület kommunikációját mind az önkéntesek, mind az érdeklődők, és a 
támogatók irányába. A honlapok folyamatos karbantartása évközben megfelelően 
szolgálta az érdekeltek gyors tájékoztatását. Az ÁRADAT 2007 gyakorlat során – 
a minőség fejlesztése érdekében – bevezetett kérdőíves megelégedettségi felmérés 
beváltotta a hozzá fűzött reményeket, így e módszert 2008-ban is alkalmazva 
igyekeztünk visszajelzéseket gyűjteni önkénteseinktől a gyakorlat 
mozzanataival, valamint szervezetünk működésével kapcsolatban. 

Még 2007-ben a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Távmunka Pályázata által 
lehetőségünk volt az Elnöki Titkárság létszámbővítésére, amely projekt 
áthúzódott az idei év első hónapjaira is. Alapvetően a létszámbővítés az 
Egyesület munkáját hatékonyabbá, a vezetés feladatainak ellátását 
gördülékenyebbé tette, azonban az új munkatárs január végi távozását követően 
nem találtunk megfelelő munkaerőt a pozíció betöltésére. A sikertelen munkaerő-
keresés okai a rendelkezésünkre álló szűkös anyagi források körül kereshetőek, 
bruttó 70.000 forint munkabér felajánlásával nem tudtunk elégséges 
kvalitásokkal rendelkező dolgozót magunkhoz csábítani. 

A jelentkezők 85%-a alkalmatlan volt a feladatokra, maradékuk pedig kevésnek 
tartotta a megajánlott fizetést. Az új munkatárs, a Titkárság ügyintézője 
munkaidejének jelentős részét új támogatások, források szervezésével töltötte. A 
pályázatunk benyújtásakor és a létszámbővítés végrehajtásakor úgy gondoltuk, 
hogy e tevékenység lesz annyira eredményes, hogy a dolgozó munkabérét meg 
tudjuk emelni. Sajnos kolléganőnk hiába végezte munkáját lelkiismeretesen, a 
„termelt” bevételek közel sem voltak elegendőek a béremeléshez – tanulságként 
levonható, hogy a gazdasági élet szereplői közül kevesen érzik át a polgári 
védelem, a katasztrófa-elhárítás ügyének társadalmi súlyát és ennél is 
kevesebben képesek segítséget nyújtani a civil szervezetek számára. 

 
Az év során elvégzett feladatok öt fő területre csoportosíthatók: 

• ALKALMAZÁSOK 

• FELKÉSZÍTÉSEK, GYAKORLATOK 

• BESZERZÉSEK, FEJLESZTÉSEK 

• RENDEZVÉNYEK 

• TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS 
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ALKALMAZÁSOK 
 
Az Egyesület alaprendeltetése a katasztrófák hatásai elleni fellépés, a polgárokat 
veszélyeztető helyzetek kezelésében való részvétel, amelyet az Egyesület 
önkéntesei műveleti tevékenység keretében, alkalmazások során hajtanak végre. 
Az alkalmazások eredményes végrehajtására felállításra kerülő műveleti 
szervezetek minden esetben rugalmasan alkalmazkodnak a kialakult és a 
várhatóan kialakuló helyzet jellegéhez, méretéhez. 
 
Lakástűz – XII. Kerület, február 
Február 13-án a Böszörményi út 13-15. szám alatt található társasház egyik 
földszinti lakásában tűz pusztított. Az Egyesület és a kerületi polgári védelmi 
kirendeltség közös járőrt küldött a helyszínre. A járőr a felderítés során felvette a 
kapcsolatot a helyszínen lévő társszervekkel és a társasház közös képviselőjével. 
A tűzoltóság és a mentők levonulását követően járőrünk a közös képviselő 
tevékenységét segítette, annak érdekében, hogy a tűz által nem érintett 
lakásokba mihamarabb vissza lehessen kapcsolni az áramszolgáltatást. 
 
Viharkárok – Budapest, március 
2008. március 01-én a délutáni óráktól 02-án délutánig Budapesten is komoly 
károkat okozva tombolt az Emma vihar. Budapesten és környékén, a Fővárosi 
Tűzoltóparancsnokság működési területén összesen 1115 esetben jelentettek be a 
vihar által okozott káreseményeket. A bejelentések jellemzően kidőlt fákról, 
leszakadt faágakról, lehulló tetőcserepekről, a szél által megbontott 
tetőszerkezetekről, leomlott tűzfalakról, faldarabokról, leszakadt vezetékekről 
szóltak. Egyesületünk járőrei 2008. március 01. és március 04. között 45 
helyszínre vonultak Budapesten, ez a bejelentett kárhelyszínek 4 százalékát 
érintette. Önkénteseink összesen 188 önkéntes munkaórát töltöttek a károk 
felszámolásával, ebből járőreink tagjai 130 órát, az ügyeleti szolgálat tagjai 58 
órát. 
A fokozott alkalmazási készenlét bevezetése után ügyeleti szolgálat felállítására 
került sor, az ügyeleti szolgálat pontosította az önkéntesek riaszthatóságát, 
megalakította és kiindította a kézi műszaki mentő járőröket. Az ügyleti szolgálat 
létszáma működése alatt az igényeknek megfelelően rugalmasan változott 1 és 2 
fő között, működését március 04-én este fejezte be. 
A beavatkozó művelet ideje alatt (március 01-04.) ügyeleti szolgálatunk, a 
Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Hírközpontjával, a Budapesti és Agglomerációs 
Polgárőr Szervezetek Szövetségének ügyeletével, Budapest XII. Kerület 
Hegyvidék Önkormányzatának Védelmi Csoportjával folyamatos kapcsolatot 
tartott, szervezeteink között az együttműködés kiváló volt, együttműködésünk 
más nagyvárosok katasztrófa-elhárító szervezeteinek – sokak szerint – példát 
mutathat. Az ügyeleti szolgálat a járőrök napi tevékenységét követően napi 
jelentésekben tájékoztatta az együttműködőket az elvégzett feladatokról. 
A viharkárok felszámolásának négy napján összesen 45 helyszínen jártak 
járőreink Budapest I., II., XI., XII. és XX. kerületeiben. Önkénteseink feladata 
jellemzően a kárhelyek felderítése, a veszélyes, akadályt képező kidőlt fák és 
leszakadt faágak feldarabolása, eltávolítása, egy esetben pedig elmozdult 
tetőcserepek eltávolítása volt. 
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A Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület 2008. március 01-i viharhoz 
kapcsolódó kárelhárítási tevékenységéről és az előzetes fejlesztésekről 
összességében elmondható, hogy szervezetünk viharkár-elhárítási képességének 
fejlesztése jó irányba halad. A beavatkozó művelet során az önkéntesek 
feladataikat magas színvonalon, az együttműködő szervek és szervezetek – a 
Fővárosi Tűzoltóparancsnokság, a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság érintett 
kirendeltségei, Budapest XII. Kerület Hegyvidék Önkormányzata, Budapesti és 
Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége – megelégedésére látták el. 
A kárfelszámolás ideje alatt önkéntes erők (önkéntes tűzoltó egyesületek, 
polgárőr egyesületek, valamint szervezetünk) a káresetek 13 százalékát, 145 
káresetet oldottak meg. Egyesületünk az önkéntes erők 31 százalékát adta, 45 
kárhelyre vonult ki. 
 
500 kg-os, II. világháborús bomba – XI. Kerület, május 
2008. május 14-én a kora délutáni órákban II. világháborús, 500 kg tömegű 
robbanószerkezetet találtak egy építkezésen a XI. kerületi Infopark és az ELTE 
lágymányosi épületei között. A kerületi polgári védelmi kirendeltség vezetője a 
kiürítéssel és az esetleges lezárással várhatóan érintett terület nagysága miatt 
az Egyesület segítségét kérte. 
A kiürítés lakóházakat szerencsére nem érintett, 5 fős lakosságvédelmi járőrünk 
kiérkezése után nem sokkal a Rendőrég munkatársai a környező irodaházak és 
egyetemi épületek evakuálását befejezték. Járőrünk a hatóságokkal 
együttműködve részt vett a biztonsági zóna lezárásában, erre addig volt szükség, 
amíg a Honvédség tűzszerész szakértői a bombát megvizsgálták, 
hatástalanították és azt elszállításra előkészítették. 
 
1.000 kg-os, II. világháborús bomba – XI. Kerület, május 
Egy nappal később, május 15-én a reggeli órákban újra II. világháborús, de 
ezúttal 1000 kg tömegű robbanószerkezetet találtak egy építkezésen a XI. 
kerületi Infopark és az ELTE lágymányosi épületei között. A kerületi polgári 
védelmi kirendeltség vezetője a kiürítéssel és az esetleges lezárással várhatóan 
érintett terület nagysága miatt ismét az Egyesület operatív, felderítő járőrének 
segítségét kérte. 
A kiürítés lakóházakat szerencsére ekkor sem érintett, azonban szükség volt az 
építkezés 1,5 km-es körzetében az egyetemi épületek, irodaházak kiürítésére. 
Kiürítésre került a pesti oldalon a Nemzeti Színház és a környező épületek is. A 
tűzszerész vizsgálat, a hatástalanítás ideje alatt nem közlekedett a pesti oldalon 
a Csepeli HÉV, le volt zárva a Lágymányosi- és a déli összekötő vasúti híd is, 
emiatt torlódás volt a város útjain. 
 
2.000 kg-os, II. világháborús bomba – IX. Kerület, július 
Egyesületünk távolságvédelmi feladatok megvalósításával vett részt az egyik 
legnagyobb budapesti kitelepítésben. Mint ismeretes 2008. július 28-án délután a 
IX. kerületi Vaskapu utcában robbanószerkezetet találtak egy épület bontásakor, 
a szerkezet kilátszó része alapján a tűzszerészek azt gyanították, hogy a bomba 
legalább 2 tonnás, így nagy romboló erővel bír. 
 
Az esti-éjszakai felkészülést, egyeztetéseket követően, július 29-én reggel 
műveleti szervezetünket megalakítottuk, készenlétbe helyeztük a mobil vezetési 
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pontot. A még este elrendelt, megtervezett, biztonsági okokból történő kiürítés 
reggel kezdődött, önkénteseinkkel a két befogadó hely megnyitását, 
berendezését, majd üzemeltetését segítettük. 
A nap folyamán, a felhívásnak engedetlen lakosok miatt elhúzódó kiürítés ideje 
alatt sokszor adódtak a befogadó helyek működtetéséhez kapcsolódó logisztikai 
feladatok is, amelyeket műveleti szervezetünk hajtott végre. 
17:00 után a tűzszerészek megkezdhették a bomba vizsgálatát, a közel másfél 
órás vizsgálat kiderítette, hogy a robbanó szerkezetet már a Világháború után 
hatástalanította valaki, így a fémtest nem jelent már veszélyt a környezetére. A 
tűzszerész vizsgálatot követően a terület lezárását a hatóságok feloldották, a 
lakosok visszatérhettek otthonaikba. A befogadó helyek személyzetének ekkor 
még fontos feladata volt: biztosítani kellett, hogy az elhelyezett polgárok 
fegyelmezetten, rendben hagyják el a befogadó helyeket, meg kellett szervezni a 
mentőszolgálatokkal közösen, az ellátásra szorulók, a nehezen mozgók 
hazaszállítását. 
 
Szivattyúzás – XI. Kerület, szeptember 
2008. szeptember 08-án, délelőtt, valamint az előző éjszaka sok eső esett 
Budapesten, az Infopark D épületének tetején lévő egyik "zöldtető" túlfolyói pedig 
eldugultak. A dugulás következtében kb. 40 cm magas vízréteg alakult ki a 
szigetelés és a födém között, rendkívüli terhelést, valamint több ponton 
beázásokat okozva a födémen. Az épület üzemeltetőjének kérésére Egyesületünk 
egy három szivattyúval felszerelt járőrrel segítette a koraesti órákban a 
kárelhárítást. Az eredményes beavatkozás során az üzemeltető és Egyesületünk 
között rendkívül jó együttműködés alakult ki, bízunk benne, hogy kapcsolatunk a 
jövőben kölcsönösen gyümölcsöző lesz egymás számára. 
 
II. világháborús gránát – XII. Kerület, szeptember 
Szeptember 24-én délután Egyesületünk önkéntese a XII. kerületi Németvölgyi 
úton haladt, amikor észlelte, hogy a Honvédség tűzszerészei dolgoznak egy 
építkezésnél. Az esetről tájékoztatta a kerületi polgári védelmi kirendeltség 
vezetőjét, a kirendeltség-vezető kérésére pedig a továbbiakban figyelemmel 
kísérte a 80 mm-es aknagránát elszállítását és megsemmisítését, amelyet a 
kerület egyik elhagyatott részén hajtottak végre. 
 
II. világháborús betonromboló gránát – XII. Kerület, november 
2008. november 13-án a XII. Kerületben, a Hegyalja út és a Fürj utca sarkán 
folyó építkezésen földmunka közben II. világháborús robbanószerkezetet találtak 
a munkások.  
A Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület vezetése a Fővárosi Polgári 
Védelmi Igazgatóság XII. kerületi Kirendeltsége, valamint a Hegyvidéki 
Önkormányzat Védelmi Csoportja kérésére a másnapi kitelepítéssel 
kapcsolatosan várható feladatok miatt fokozott alkalmazási készenlétbe helyezte 
az Egyesület állományát november 13-án 18:00-tól. Az este folyamán megtörtént 
az másnapi önkéntes állomány pontosítása, a szükséges eszközök előkészítése, 
valamint az Egyesület mobil vezetési pontjának helyszínre telepítése. 
November 14-én reggel 07:00-tól megkezdődött az Egyesület műveleti 
szervezetének megalakítása, 08:00-ra megalakult 2 fővel az ügyeleti szolgálat, 2 
fővel a befogadást koordináló járőr, illetve 3 fővel a kitelepítést, a lakosság 
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tájékoztatását segítő járőr. A megalakulás során a hivatásos polgári védelem 
tagjait is bevontuk az egyesületi rádióhálóba, számukra kézi rádiókat 
biztosítottunk a folyamatos kapcsolattartás végett. 
08:15-re az ügyeleti szolgálat beüzemelte a vezetési pontot a Fürj utca és a Veréb 
utca sarkánál, az építkezéstől mintegy 200 méterre. 10:15-kor a kitelepítés 
megkezdésekor az 1. járőr az intézmény dolgozóival szoros együttműködésben 
befogadási helyet rendezett be a XII. Kerület, Csörsz utca 18. szám alatti 
Hegyvidéki Művelődési Központ épületében, amelyet 10:30-ra befejeztek. 11:00-
kor a befogadási helyet az ügyeletes megerősítette a 2. járőrt állományával, így 
felkészülve a várható feladatok gördülékeny megoldására, ekkor a befogadási 
helyet még nem vették igénybe a kitelepített polgárok. A befogadási hely 
igénybevétele kb. 12:00-kor kezdődött meg, 12:22-kor a befogadott polgárok 
száma már 11 fő volt. 13:00-ra a befogadottak száma 25 főre emelkedett, összesen 
a művelet folyamán ennyi kitelepített vette igénybe a befogadási helyet. A 
kitelepítettek száma összesen 86 fő volt, a lakóknak 10 épületet kellett 
elhagyniuk. 13:05-kor az érintett lakó- és egyéb épületek kiürítése után a 
tűzszerészek a robbanószerkezet vizsgálatát megkezdték. A vizsgálat ideje alatt a 
befogadottak és a kitelepítésben résztvevők élelmezése megtörtént. 14:10 és 
14.21 között az önkéntes állomány részleges váltását megvalósítottuk. 14:24-kor 
a tűzszerészek a robbanószerkezetet elszállították, a terület zárása feloldásra 
került, a lakosok visszatelepítése megkezdődött. 14:50-re a befogadottakat 
hazaszállították a Hegyvidéki Önkormányzat kisbuszai, valamint két beteget az 
Országos Mentőszolgálat gépkocsija. 15:00-kor a befogadási hely bezárt, a járőrt 
és felszereléseit visszavontuk a vezetési ponthoz. 15:30-ra a mobil vezetési pontot 
előkészítettük a visszaszállításra, ezt követően megtörtént az önkéntesek 
leszerelése. 
A műveleti alkalmazás tapasztalatait összegezve, az együttműködő szervezetek 
vezetői elismeréssel beszéltek az Egyesület önkénteseinek munkájáról, a 
feladatok végrehajtásával meg voltak elégedve, azonban az Egyesület vezetése 
két fontos – technikai jellegű – problémát fedezett fel. Műveleti szervezetünk 
híradását az idei évben kialakított duplex URH rendszerünkkel biztosítottuk, a 
rádióhálóba bevontuk a hivatásos polgári védelem képviselőit is. A tapasztalatok 
alapján, kisebb fennakadást okozott a 12 kézi rádió használata során a 
Határőrségtől tavaly átvett akkumulátorok rossz állapota. A másik problémát a 
mobil vezetési pont műszaki állapotának leromlása jelenti. A 
visszakészletezésnél vettük észre, hogy a lakókocsi vázszerkezete és borítása 
meghibásodott. 
 
 
 
Egészségügyi biztosítás – Köztisztviselők Napja, XII. Kerület, június 
Július elseje a Köztisztviselők Napja. 2008. június 30-án ebből az alkalomból a 
Hegyvidéki Önkormányzat köztisztviselői számára sportnapot szervezett a 
Hivatal. A sportoló közhivatalnokok biztonságáról idén is Egyesületünk 
gondoskodott, elsősegélynyújtó járőrünknek összesen három könnyebb sérülést 
kellett ellátnia a helyszínen. 
 
Egészségügyi biztosítás – EFOTT 2008, Dunaújváros, július 
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2008-ban július 15-20. között újra részt vettünk az Egyetemisták és Főiskolások 
Országos Turisztikai Találkozójának biztosításában. A fesztivál biztosítását a 
Mediteam mentőszolgálatával, a Fejér megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatósággal, a Dunaújvárosi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósággal, 
valamint a rendezvény szervezőivel és biztonsági szolgálataival szoros 
együttműködésben valósítottuk meg együttműködő partnereink nagy 
megelégedésére. 
A rendkívül jó együttműködésnek köszönhetően a fesztiválon 50 m2 alapterületű 
segélyhelyet, mellé mobil vezetési pontot telepítettünk. A vészjelzéseket, 
segélykéréseket az Egyesület ügyeletese fogadta, koordinálta a kétfős 
elsősegélynyújtó- és a kétfős katasztrófavédelmi járőr tevékenységét. A 
biztosításban résztvevő mentőkocsik tevékenységét az ügyeletes a vezető 
mentőtiszt iránymutatásai alapján, vele szorosan együttműködve szervezte. A 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai folyamatosan elláttak bennünket 
az aktuális meteorológiai előrejelzésekkel, figyelmeztetésekkel. 
Július 17-én az esti órákban tájékoztatást kaptunk, hogy kisebb zápor vagy 
zivatar kialakulhat Dunaújváros térségében. Felkészültünk a területen 
jelentkező esetleges műszaki mentési feladatok ellátására, valamint a segélyhely 
veszélyhelyzeti áramellátására. A vihar érkezése előtt, a szervezők kérésére 
megelőző beavatkozást hajtott végre a katasztrófavédelmi járőr. Egy tolató 
kamion az előző napokban félig letört egy faágat. Megelőzve, hogy az ág a 
viharban leszakadjon, a járőr a sérült ágat motoros fűrész segítségével 
eltávolította, a veszélyt megszűntette. 
A rendezvény ideje alatt több mint 300 esetet látott el a segélyhely, 1 esetben 
került sor műszaki mentésre, tűzoltásra nem volt szükség. A járőrök riasztástól 
számított 2 percen belül elérték a fesztivál területének bármely pontját. 
A biztosítás befejezését követően egy kérdőív segítségével felmértük 
önkénteseink véleményét. A válaszok is azt az elgondolásunkat támasztják alá, 
hogy egy hasonló rendezvény biztosításában való egyesületi részvétel kiváló 
gyakorlat önkénteseinknek, nagyon jó tapasztalatszerzési lehetőség. 
 
Egészségügyi biztosítás – „Előzd meg a Fogaskerekűt” verseny, XII. 
Kerület, szeptember 
A Hegyvidéki Ősz program sorozat keretében idén is megrendezésre került az 
"Előzd meg a Fogaskerekűt!" elnevezésű sportnap, amelynek egészségügyi 
biztosítására Egyesületünket kérték fel a szervezők. 
A túra-, futó- és kerékpáros verseny számunkra eseménymentesen telt, a 
rendezvény biztosítását a verseny fél távjánál és a célnál felállított 
elsősegélynyújtó járőrökkel segítettük. 
 
Egészségügyi biztosítás – Hegyvidék Fittparádé, XII. Kerület, november 
2008. november 15-én és 16-án tartották meg a Hegyvidék Fittparádé 
programsorozatot a XII. kerületi Sportmax sportcentrumban. Az úszó 
diákolimpia, valamint a vasárnapi vízi bemutatók egészségügyi biztosítására a 
Hegyvidéki Önkormányzat Szabadidősport Központja Egyesületünket kérte fel. A 
programokat egy, illetve kétfős járőreinkkel biztosítottuk. Sérülés nem történt, 
így az ügyelet fenntartásán túl munkánk szerencsére nem volt. 
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FELKÉSZÍTÉSEK, GYAKORLATOK 
 
A beavatkozások megfelelő szakmai színvonalának biztosítása alapvetően az 
önkéntesek felkészültségén múlik. Egyesületünk elkötelezett a tekintetben, hogy 
önkéntesei segíteni akarás mellé biztosítsa a szakszerű segítségnyújtáshoz 
elengedhetetlen elméleti tudást és gyakorlatot is. Az Egyesület ebben az évben is 
alapfelkészítéseket, specialista tanfolyamokat, szakfelkészítéseket és vezetői 
felkészítéseket továbbá gyakorlatokat szervezett. 
 
BASIC (tanfolyamok tavasszal és ősszel) 
Az Egyesület Éves Munkatervének megfelelően megtartottuk a BASIC Önkéntes 
Alapfelkészítési Program tavaszi és őszi tanfolyamait. A tanfolyamokon 
résztvevő önkéntesek első csoportja április elején, második csoportja november 
elején, záróvizsga formájában sikeresen számot adott tudásáról. A két BASIC 
tanfolyamon összesen 18 fő vett részt. 
 
Egyesületi Nap – bemutató gyakorlat, április 
2008. április 12-én délelőtt megtartottuk Egyesületi Nap 2008. elnevezésű 
rendezvényünket, amelyen a nagyszámú önkéntesek mellett megjelentek a 
társzervek és a támogatók képviselői is. Eljött a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság 
képviseletében Dr. Cziva Oszkár tűzoltó ezredes úr, valamint Belovics György 
tűzoltó százados úr, az MTA Központi Fizikai Kutatóintézet képviselője, az IRM 
Oktatási Főigazgatóság szakértője Dr. Beregnyei József, Kovács Lajos 
alpolgármester a Hegyvidéki Önkormányzat képviseletében, dr. Mitnyan György 
volt polgármester, valamint Pós Tamás az EVOTEX Kft. képviseletében. 
Reggel 09:00 órára megérkezett a raktárból a szükséges felszerelés és az EO 
Pusztakisfalu Kft-től támogatásként most használatra átvett három darab, 
egyenként 5x5 méter alapterületű rendezvénysátor is. A kialakított műveleti 
szervezetnek megfelelően, az új sátrakban hamar telepítettük az Orvosi 
Segélyhelyet és megkezdődött az ebéd előkészítése is a mozgókonyhában. Az 
ügyeleti szolgálat, a hírközpont települt a Mobil Vezetési Pontba. A vendégek 
megérkezésével egy időben a csoportvezetők megalakították a csoportokat, 
felszerelték a járőröket és megkezdték az egyes bemutatási helyek előkészítését. 
A vendégekkel először a Mobil Vezetési Pontot és az Ügyeleti Szolgálat munkáját 
néztük meg. Délelőtt első ízben telepítettük a Mobil Vezetési Pont mellé azt a 6 
méteres antenna árbocot, amely a vezetési pont URH antennáját tartja, és ezzel 
támogatja majd a kárterületi híradást. Természetesen a Mobil Vezetési Pont 
megfelelően fel volt szerelve mobil számítástechnikai eszközökkel is, 
áramellátását pedig a készlethez tartozó aggregátorról oldottuk meg. 
Második állomásként Orvosi Segélyhelyünk került bemutatásra. Mobil, tábori 
mini kórházunkban 1 fő ügyeletes irányítása alatt 2 fő orvos és 4 fő ápoló végezte 
az egészségügyi feladatokat. A két vizsgálóágyas segélyhelyen megtalálható volt 
mindaz az egészségügyi technika, amely jelentős mennyiségű sérült ellátásakor a 
helyszínre telepítve életmentő lehet. A készlet tábori körülmények között még 
kisebb műtétek végrehajtására is alkalmas lehet. Az új sátrak kialakítása 
lehetővé teszi, hogy a segélyhely kényelmesen elférjen, és rugalmasan bővíthető 
legyen – rajsátrakkal ellentétben nemcsak két, hanem akár négy irányban is. A 
segélyhely alárendeltségében egy elsősegélynyújtó járőr is tevékenykedett két 
önkéntesünk részvételével. 
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A viharkárok felszámolása Egyesületünk egyik legjelentősebb feladata, a 
harmadik állomás egy kidőlt fa eltávolítása volt, amelyet egy háromfős műszaki 
mentő járőr hajtott végre. Az igen bonyolult feladatot létra és terepjáró 
segítségével lehetett csak megoldani. A gyakorlat megtekintése közben a 
Fővárosi Tűzoltóparancsnokság képviselője meghívta Egyesületünk néhány 
önkéntesét egy kisgépkezelői tanfolyamra, amely megfelelő jártasságot biztosít 
majd a motorfűrészek kezelésében önkénteseink számára. A meghívást 
köszönettel elfogadtuk, így később, júniusban az alapfokú tűzoltó szakképző 
tanfolyam fűrészkezelő modulján két önkéntesünk vendéghallgatóként szerzett 
tapasztalatokat. 
A viharkárok felszámolására létrehozott csoport második járőre szivattyúzással 
volt elfoglalva, a bemutató helyszínéül szolgáló tábor területén található egyik 
kútkávából szívtuk ki az előzetesen általunk beleöntött vizet, ezzel szimulálva a 
viharok, vagy nagy esőzések során elöntött pincékből való vízszívatás képességét. 
Az alpin mentésre is felkészült kutató-mentő járőr volt a bemutató utolsó pontja, 
három önkéntesünk részvételével mutattuk be azt az együttműködési 
tevékenységet, amely keretében a BÖME KECS-csel vagy más kutató-mentő 
csoporttal közösen eltűnt személyek, tárgyak felkutatásában tudunk 
eredményesen közreműködni. 
Az ebéd előtt Kovács Lajos alpolgármester úr adott át köszönő oklevelet Pokorni 
Zoltán polgármester nevében azoknak, akik részt vettek március elején az Emma 
vihar által okozott károk gyors és hatékony felszámolásában. Az elismerések 
átadását és Alpolgármester úr köszöntő szavait követően BASIC és specialista 
önkénteseket avattunk, valamint kiosztottuk két évre visszamenőleg az Év 
Önkéntese díjat. 
Vendégeink egybehangzó véleménye alapján kiemelkedően jó rendezvényt 
láthattak, mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy majdnem mindannyian velünk 
ebédeltek és utána még sokáig beszélgettek a kertben. Kiemelték, hogy ma, 
amikor a buszon emberek sokszor a helyüket sem adják át a rászorulóknak, 
akkor vannak közösségek, akik készek önkéntesen, szabadidejükben másokon, 
bajbajutottakon segíteni. Úgy láttuk, hogy az Egyesület tevékenysége, működése 
és bemutatásra került képességei emberileg és szakmailag is meggyőzőek voltak 
a jelenlévők számára. 
 
 
Fűrészkezelő tanfolyam – FTP Alapfokú, június 
Az áprilisi meghívás alapján, 2008. június 16-19. között a Fővárosi 
Tűzoltóparancsnokság alapfokú tűzoltótanfolyam állományával két önkéntesünk 
közösen készült fel viharkárok szakszerű elhárítására. A felkészülés négy napja 
kiváló alkalom volt arra, hogy megismerjük egymás felszereléseit és a különböző 
helyzetekben alkalmazandó eljárásokat. 
 
Fűrészkezelő tanfolyam – Pilisszentiván, július 
2008. júliusának utolsó két hétvégéjén Egyesületünk nyolc önkéntese Budapest 
környéki önkéntes tűzoltókkal közösen részt vett a Pilisszentiváni Polgárőrség és 
Tűtoltó Egyesület által szervezett motoros láncfűrész-kezelő tanfolyamon. 
A tanfolyam során a hallgatók elsajátították a láncfűrész kezelésének elméleti 
alapjait és gyakorlati fogásait, június 29-én pedig minden hallgató sikeres vizsgát 
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tett tudásából a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ által delegált vizsgabiztos 
előtt. 
 
ÁRADAT 2008 Összekovácsoló Gyakorlat, július 
2008. július 12-13. között megtartottuk szokásos nyári összekovácsoló 
gyakorlatunkat, amely idén, megfelelő táborhelyszín hiányában, rendhagyó 
módon „napközis” jelleggel került lebonyolításra. 
A gyakorlatot megelőző előkészületek végrehajtását követően július 12-én 
szombaton korán reggel megalakult a műveleti szervezet. Két műszaki mentő 
járőrt, valamint ügyeleti szolgálatot alakítottunk, amelyek közül az ügyeleti 
szolgálat a nap folyamán a mobil vezetési pontból koordinálta a feladatokat a 
csoportvezető, valamint az ügyeletes elnök iránymutatása szerint. 
A beállított helyzet szerint a hajnali órákban pusztító vihar söpört végig a II. 
kerületi Hidegkúton és környékén, a rendkívül nagy esetszám miatt a Tűzoltóság 
felkérte az Egyesületet, hogy a károk felszámolásában, kidőlt, veszélyes fák 
eltávolításában vegyen részt. 
A műveleti szervezet megalakítását és a kárterület határáig tartó menet 
végrehajtását követően a mobil vezetési pont települt Hidegkút határárban a 
kárterület mellett, ezzel párhuzamosan a műszaki mentő járőrök felkészültek a 
feladat végrehajtásra. 
A járőrök a nap folyamán megközelítőleg 20-25 kárhelyen távolítottak el kidőlt, 
veszélyes fákat kötél és motoros láncfűrész segítségével. 18:00 körül a műveleti 
szervezet minden egysége a technikai eszközök karbantartása után bevonult a 
megalakulási helyre, ahol megtörtént az egységek leszerelése. 
Július 13-án a következő hét biztosítási feladataira készülve, orvosi segélyhely 
telepítését gyakoroltuk a Fülemile utcai ifjúsági táborban. Itt próbáltuk ki 
először a tavaly ellopott sátorvilágítás helyett beszerzett új eszközök működését, 
az itt szerzett tapasztalat, rutin – a gyakorlat céljának megfelelően – nagyban 
hozzájárult ahhoz, hogy a július 15-én végrehajtott segélyhely telepítés gyorsan 
és zökkenőmentesen történt. 
 
Egészségügyi Specialista Tanfolyam, szeptember 
Szeptember 14-én indult el idei egészségügyi specialista tanfolyamunk, a 
hallgatók elsőként elméleti felkészítést kaptak. A hallgatók képzése új tematikán 
alapul, gyakorlati képzési nap következik, amely után a hallgatók a 
Mentőszolgálatnál szekundálnak majd. Terveink szerint a tanfolyamot 2009. 
elején konzultáció és vizsga zárja. 
 
Műszaki Mentő Specialista Kiegészítő Tanfolyam – szeptember, 
november 
Szeptember 20-án a BASIC tanfolyam II. moduljával párhuzamosan 
megtartottuk műszaki mentő specialista kiegészítő felkészítésünket is. A 
felkészítés célja, hogy a láncfűrész-kezelő vizsgával rendelkező önkéntesek 
tudása szivattyú-kezelési és kötéltechnikai területeken is elmélyüljön. A 
kiegészítő képzésen elsajátított ismeretekből a hallgatók november végén sikeres 
vizsgát tettek, amely után specialista önkéntessé váltak. 
A felkészítés által érintett szakterületek azon témáit dolgoztuk fel, amelyek a 
biztonság fenntartásához és az eredményes, hatékony mentés, illetve 
kárelhárítás végrehajtásához szükségesek egy-egy egyesületi beavatkozás során. 



12/20 

 
Viharkár-elhárítási Gyakorlat, szeptember-október 
Szeptember 30-ára a Hegyvidéki Önkormányzat Védelmi Csoportja a Tűzoltóság 
és az Egyesület közreműködésével favágási gyakorlatot szervezett. A hétköznap 
egész nap zajló gyakorlaton lehetőségeinkhez mérten örömmel vettünk részt, 
annál inkább, hiszen a Művelődési Központ kertjében álló, veszélyessé vált fák a 
jövőben szeles időben nem veszélyeztetik a játszótéren tartózkodó gyermekeket 
és szüleiket, illetve hétvégenként az ökopiac árusait és vevőit sem. 
 
RBV Specialista Tanfolyam – szeptember, november 
Szeptember 27-én elindult a BASIC vizsgás önkénteseink számára meghirdetett 
radiológiai-, biológiai- és vegyi védelmi (RBV) specialista tanfolyam. Az első 
képzési napon a tanfolyamra jelentkezett önkéntesek elméleti felkészítést 
kaptak, elmélyíthették tudásukat a RBV védelem alapelvei, az egyéni védelem, 
az RBV felderítés módszerei, a mentesítés és a kárterületi kommunikáció 
témákban. 
 
A terveknek megfelelően október első hétvégéjén folytatódott a tanfolyam az 
radiológiai-, biológiai- és vegyi védelmi (RBV) specialista képzés gyakorlati 
moduljaival. Szombaton az egyéni védelem eszközeivel és módszereivel 
ismerkedtek meg a résztvevők. Gyakorolták a gázálarc, sűrített levegős 
légzésvédő készülék, és a GV-2 valamint a Tyvek, Tychem védőruhák 
használatát. Elkezdték gyakorlatban megismerni az RBV felderítés, mentesítés 
fogásait. Vasárnap az RBV műszerismereti gyakorlati modul került 
végrehajtásra, a hallgatók elsajátították a sugárzásmérő műszerek kezelését (IH-
5, Pollon szennyezettségmérő), a vegyi felderítő eszközök működését (VFK-66) és 
gyakorolhatták a biológiai mintavétel feladatait is. 
A tanfolyam során a fő hangsúlyt a gyakorlati ismeretek megfelelő elsajátítása 
kapta. A vizsgára október 19-én került sor, hallgatóink sikeres vizsgát tettek. 
A leendő specialista önkéntesek a vizsgát tesztlapok megoldásával kezdték, azt 
követően egyéni gyakorlati tételeket húztak, rövid felkészülés után pedig a 
húzott tételnek megfelelően beszámoltak az Egyesületnél használt gázálarcokkal, 
illetve a biológiai mintavevő egység használatáról megszerzett tudásukról. 
A vizsga elméleti és egyéni részeit követően a hallgatók sugár- és vegyi felderítési 
feladatok járőrkötelékben való megoldásával bizonyították tudásukat és 
tapasztalatukat. 
 
Híradó Szakfelkészítés és Rendszerbeállító Gyakorlat – november 
November 29-én került végrehajtásra az Egyesület híradó szakfelkészítése és az 
új híradástechnikai eszközök rendszerbeállító gyakorlata. Önkénteseink 
megismerték a hírforgalmazás szabályait, részletes információt szereztek az 
Egyesületnél rendszeresített híradó eszközökről és gyakorolták azok használatát. 
Fontos feladat volt az önkéntesek kárterületi híradásra való életszerű 
felkészítése, a rádiótechnikai eszközök valós körülmények közötti 
teljesítménypróbája. A felkészítés és a gyakorlat sikeres volt, a kitűzött célokat 
elértük, az állomány jelentős részét felkészítettük a feladatok végrehajtására. 
A szakfelkészítés anyagát a jövő évtől kezdve a BASIC Önkéntes Alapfelkészítési 
Program IV. moduljában oktatjuk majd. A nap második felében lezajlott 
rendszerbeállító gyakorlat célja az volt, hogy URH eszközeink adásteljesítményét 
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és vételi lehetőségeit teszteljük - elsősorban Budapesten. A gyakorlattal az 
Egyesület, hosszú, az év eleje óta tartó folyamatot zárt le, amely során URH 
rendszerünk kialakításra és behangolásra került. 
 

 
BESZERZÉSEK, FEJLESZTÉSEK 
 
Az eredményes beavatkozásokhoz szükséges szakmai ismeretek mellett szükség 
van számos olyan speciális technikai eszközre, védőfelszerelésre, amely lehetővé 
teszi az önkéntesek biztonságos beavatkozását. Egyesületünk az igények és 
lehetőségek mérlegelésével, a megalakulás sajátos rendszerének 
figyelembevételével alakítja ki a beavatkozó képességek alapját képező 
készleteket. 
 
OSE – mobil orvosi segélyhely 
Még 2007. végén vehettünk át a Határőrségtől orvosi segélyhely 
egységkészleteket, azonban a készletekben tárolt anyagok, eszközök bizonyos 
része felett már eljárt az idő. Az áprilisi Egyesületi Napra az orvosi műszerek és 
eszközök egy részét kikonzerváltuk, a felszereléseket úgy készleteztük át, hogy 
azokkal – tábori körülményeket biztosítva ugyan, de – épületben vagy sátrakban 
be lehessen rendezni egy olyan segélyhelyet, ahol egyszerre két vagy több kötöző 
asztalon is folyhat a munka, a sérültek állapotának stabilizálása. 
 
Sátor készletek 
Először szintén az Egyesületi Napon mutatkoztak be azok a kiválóan variálható 
sátrak, amelyek térítésmentes használatát az EO Pusztakisfalu Kft. biztosítja 
számunkra. Jelenleg 5db 5*5 méter alapterületű és több mint 2 méter 
vállmagasságú sátor van az Egyesület használatában, a sátrak tetszőleges 
formában összeépíthetőek egymással. A sátrak használatba adása nagy 
segítséget jelent számunkra, hiszen alapvetően a mobil orvosi segélyhely 
infrastruktúrájaként szolgálnak, azonban emellett alkalmasak például a 
kitelepített lakosok befogadására is. 
 
URH rendszer – veszélyhelyzeti kommunikáció 
2007 végén és 2008 elején, a Határőrségtől átvett és a Fercom Kft-től kapott 
URH rádió eszközöket az év során rendszerbe szerveztük annak érdekében, hogy 
beavatkozó műveleteink ideje alatt híradásunkat kiszolgálják. A Nemzeti 
Hírközlési Hatóság rádióengedélyt adott számunkra, megtörtént a készülékek 
felprogramozása és tesztelése, a novemberben tartott rendszerbeállító 
gyakorlaton pedig már mobil átjátszó telepítését és üzemeltetését is gyakoroltuk. 
Saját veszélyhelyzeti híradásunk mellett rendszerünk képes kiszolgálni 
vezetésbiztosítási feladatok közben a koordinátorok és a döntéshozók, a vezetők 
kommunikációs igényeit is. Utóbbira is kiváló példa volt, amikor a Fürj utcai 
kitelepítés idejére 1-1 kézi rádiót biztosítottunk és bevontuk rádióhálónkba a XI. 
és a XII. kerületi polgári védelmi kirendeltség-vezetőket. 
 
Laptop és mobil internet – mindennapi és veszélyhelyzeti 
kommunikáció, informatika 
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Az év során egyre inkább egyértelművé vált, hogy a műveletek során eddig 
általunk használt laptop kiszolgálta idejét, cseréje és ezzel párhuzamosan 
tartalékba helyezése megérett. Ősszel szerencsére lehetőség nyílt egy új laptop 
beszerzésére és mobil internet előfizetés megkötésére, így korszerű informatikai 
és internet eszközök állnak rendelkezésünkre veszélyhelyzetek közben a mobil 
vezetési ponton, mindennapi tevékenységünk során pedig az oktatásokon és a 
kidolgozó munka, az operatív működés megkönnyítésére. 
 
MŰME készletek fejlesztése 
Az Emma vihar alatt gyűjtött tapasztalatok alapján megkezdtük meglévő 
műszaki mentő készleteink tovább fejlesztését, kiegészítését. A viharkárok 
felszámolásakor sok olyan kárhelyen végeztek felderítést járőreink, ahol egy akár 
kisebb létra segítségével a veszélyt biztonságosan megszűntethették volna. 
Logisztikai okok miatt részben összecsukható létrák beszerzését tervezzük, 
azonban fejlesztésre fordítható forrásaink nem tették lehetővé a megvalósítást, a 
beszerzést 2009-ben szeretnénk megtenni. A tervezéssel párhuzamosan 
felmértük, hogy néhány önkéntes rendelkezik összecsukható létrával, amelyet 
használhatnak járőreink, amikor a létra tulajdonosai is jönnek beavatkozni (a 
létrát az önkéntes például a vállalkozásában használja, így nem lehet az 
Egyesületnél tárolni). Létrán dolgozó önkénteseink biztonsága érdekében a két 
láncfűrészes műszaki mentő készletet 1-1 munkahelyzet beállító derékövvel 
egészítettük ki, így az esetleges balesetek, leesések megelőzhetőek. 
 
Új gázálarcok 
Ősszel a X. kerületi polgári védelmi kirendeltség vezetőjének közvetítésével 40 db 
új AUER 3S Basic típusú panorámaálarc érkezett az Egyesülethez, jövő 
januárban további 60 db érkezése várható. Az új gázálarcokkal már az őszi 
BASIC tanfolyam és az RBV Specialista tanfolyam hallgatói is megismerkedtek. 
Az új gázálarcok átvétele jelentős fejlesztés, hiszen az általunk eddig használt 
Biomaszk típusból csak 10-15 db áll rendelkezésünkre. Az új gázálarcok 
érkezésével párhuzamosan beszereztünk 10 db kombinált szűrőbetétet is, 
amelyek kompatibilisek régi és új gázálarcainkkal egyaránt. 
 
Megafonok 
A nyári IX. kerületi nagy volumenű kitelepítés fontos tapasztalata volt, hogy a 
befogadási helyeken és a kiürítés közben is nagy haszna lenne megafonoknak. A 
kitelepített polgárok tájékoztatása, irányítása a megafonok segítségével 
könnyebb lenne és a lakosokban jobban erősítené azt az érzést, hogy a 
kárelhárítás, védekezés szervezetten zajlik. A második félévben összesen 3 db 
megafont szereztünk be, amelyekre az importőr jelentős kedvezményt adott. Az 
eszközök igen hatékonyan használhatóak a jövőben a kitelepítések mellett más 
jellegű eseményeknél is, ahol a lakosok élőszavas tájékoztatására, tömegek 
irányítására van szükség. 
 
Ruházati fejlesztés 
Az év elején új egyesületi téli sapkát rendszeresítettünk az új fluo télikabátok 
mellé, decemberben a téli sapkák és a kabátok számát megdupláztuk. Meglévő 
gyakorló ruházatunkat fényvisszaverő csíkozással láttuk el, a 2008-ban és ezután 
rendelt gyakorló ruhák már gyárilag fényvisszaverő csíkozással készülnek. E 
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fejlesztéssel növeltünk önkénteseink biztonságát. Zubbonyainkon narancssárga 
pelerin alkalmazását vezettük be, amely a vállon a zubbonyt vízhatlanná teszi, a 
hátán pedig a közérthető „Katasztrófa-elhárítás” felirat szerepel. Nyáron az 
EFOTT biztosításban résztvevő állomány részére beszerzésre került négy öltöny 
nyári gyakorló ruházat, a régi és az új nyári ruhák fényvisszaverő csíkozása 
folyamatban van. Ősszel a gyártótól megérkeztek új sokzsebes mellényeink is (11 
db), amelyek anyaga a pelerineknél alkalmazott narancssárga vízlepergető 
anyag. 
 
 
RENDEZVÉNYEK 
 
Polgári Védelmi Világnap – március 01., MOM Park 
1972-ben megalakult Genfben a Nemzetközi Polgári Védelmi Szervezet, 2008-ban 
17. alkalommal a világ majd minden országában, március 01-én erre emlékeztek 
a polgári védelemmel foglalkozó szervezetek és a lakosság. E nap a polgári 
védelem világnapja. 
2008-ban első alkalommal Egyesületünk is programot szervezett március 
elsejére, amelynek témáját a Nemzetközi Polgári Védelmi Szervezet aktuális 
ajánlását figyelembe véve határoztuk meg. Rohanó világunkban adódhat olyan 
helyzet, amikor valaki megsérül, rosszul lesz körülöttünk. Ilyenkor ahelyett, 
hogy tovább sétálnánk, vagy tovább utaznánk, néhány egyszerű, alapvető 
fogással megelőzhetjük a sérült állapotának romlását, megmenthetjük 
embertársunk, akár szeretteink életét. A Nemzetközi Polgári Védelmi Szervezet 
ajánlásához csatlakozva, fontosnak tartjuk, tartottuk, hogy minél többen 
ismerjék ezeket az alapvető elsősegélynyújtási módszereket, tudják, hogyan 
segíthetnek másokon, ameddig a szakszerű segítség megérkezik. 
 
 „MINDEN PERC SZÁMÍT! – Polgári Védelem és az alapvető elsősegélynyújtás” 
című rendezvényünket a MOM Park bevásárlóközpontban látogathatták az 
érdeklődők. A további sérülések elleni védekezés, a segélyhívás és az életmentés 
helyes módszereihez segítséget nyújtott szórólapunk, amely oldalunkról ma is 
letölthető. Rendezvényünkön sok érdeklődőt köszönthettünk, sok látogató 
sajátította el az elsősegélynyújtás alapvető módszereit. A tavalyi polgári védelmi 
világnap sajnos nem telhetett csak az ünneppel, Budapestet is sújtotta az 
Európán átvonuló heves vihar, így műszaki mentő járőreink már a rendezvény 
ideje alatt is a viharkárok felszámolásán fáradoztak. 
 
Hegyvidéki Rendőrnap – május 
2008. május 10-ére a XII. kerületi Rendőrkapitányság Rendőrnapot szervezett a 
Gesztenyéskert területére. Az érdeklődők a rendőrségi bemutatók, koncertek és 
más programok mellett megtekinthették Egyesületünk kiállítását is a 
rendezvényen. Kiállításunkat kicsik és nagyok egyaránt kíváncsian látogatták, a 
látogatók pedig sok esetben bővebb polgári védelmi, katasztrófavédelmi 
ismeretekkel térhettek haza. 
 
Hegyvidéki Napok – közbiztonság, június 
2008. június elsején, a Hegyvidéki Napok rendezvénysorozat keretein belül, a 
sok, színes program között megtartásra került a XII. kerületi Közbiztonsági Nap 
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is. A rendezvénynek a Gesztenyéskert adott otthont, a látogatók a rendőrségi és 
tűzoltó eszközök, felszerelések bemutatói mellett megtekinthették Egyesületünk 
kiállítását, viharkárok felszámolásakor használt műszaki mentő 
felszereléseinket és egy berendezett segélyhelyet. A lakosság ideiglenes ellátását 
szimulálva, az érdeklődőket ebédre is megvendégeltük a kiállítás mellett 
felállított étkező sátorban. 
 
Hegyvidéki Napok – család és egészség, szeptember 
Szeptember utolsó vasárnapján, a Hegyvidéki Ősz programsorozat keretében 
megrendezésre került a Családi Egészségnap, amelyen támogatónk, az IFEX 
cégcsoport kiállítóként vett részt, együttműködő partnerünk, a Fővárosi 
Tűzoltóparancsnokság pedig a konyhai tüzek veszélyeit szemléltető bemutatóval 
készült. Önkénteseinkkel mindkét szervezet programjának lebonyolítását 
segítettük. 
A tűzoltóság érdekes bemutatójának célja az volt, hogy felhívják a figyelmet arra, 
hogy a tűzhelyen felejtett étolaj hamar (4-6 perc) meggyullad és az égő olaj vízzel 
történő oltása nemcsak lehetetlen, hanem komoly veszélyekkel is jár. A bemutató 
során 1 liter étolajat melegítettek kb. 450 Celsius fokra, ahol az olaj elkezdett 
égni, majd egy szerkezet segítségével 1,5 deciliter vizet öntöttek bele. Ennek 
hatására a kivetődés jelensége volt tapasztalható, a hirtelen gőzzé váló víz az 
edényből kilökte az olajat, amely levegővel keveredve, lényegesen nagyobb 
felületen egy kb. 2 méter átmérőjű, 5-6 méter magas láng-oszlop formájában igen 
hevesen és gyorsan eléget. A kivetődést szemlélők még 5-6 méter távolból is 
intenzíven érezhették a láng-felhő által kisugárzott hőt. 
 

 
TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS 
 
Ifjúsági versenyek 
2008. április 08-án megrendezésre került a XII. kerületi Katasztrófavédelmi 
Ifjúsági Verseny a Hegyvidéki Ifjúsági Táborban, amely lebonyolításában 
Egyesületünk segítséget nyújtott a kerületi polgári védelmi kirendeltség 
dolgozóinak. Az általános- és középiskolás diákok az idei évben is számot adtak 
megszerzett tudásukról és eredményesen védték meg "Hegyvidékfalva" lakóit. 
Áprilisban és koraősszel további budai kerületek ifjúsági versenyein segítettük az 
egyes állomások működését elsősorban a műszaki mentés, árvízvédelem és a 
radiológiai-, biológiai- és vegyi védelem területein. 
 
Iskolai Rendvédelmi Napok, szeptember-október 
A Hegyvidéki Önkormányzat Védelmi Csoportja az ősz folyamán iskolai 
rendvédelmi napokat szervezett három érdeklődő XII. kerületi intézményben. A 
Diana utcai Általános Iskolában, a Németvölgyi úti Általános Iskolában, majd az 
Arany János Általános Iskola és Gimnáziumban megrendezett programokon az 
osztályok 6-8 állomáson különböző rendvédelmi területekkel ismerkedhettek 
meg. Mindegyik rendezvényen 2-2 állomáson Egyesületünk önkéntesei 
foglalkoztak a gyerekekkel, akik megismerhették az Egyesületet és hazai 
katasztrófavédelem rendszerét, valamint alapvető elsősegélynyújtó fogások 
sajátíthattak el. 
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ÖSSZEFOGLALÓ 
 

2008-ban az Egyesület a káreseményekhez kapcsolódóan a készenléti fokozatokat 
gyorsan és jól változtatta, a tényleges riasztásokra a lehető leghamarabb, 
megfelelően reagált. Tavasszal, az Emma vihar pusztítása után az első járőr 
megalakítása az első bejelentések, riasztások vételétől számított 1 órán belül 
megtörtént, újabb 1 óra múlva kiindítottuk a második járőrt is. A gyors 
reakcióidőben nagy szerepe volt az elmúlt évek fokozott alkalmazási készenlétei 
során kialakult ügyeleti rutinnak, de hozzájárult még az is, hogy az első járőr 
állománya az alkalmazás előtt a MOM Park bevásárlóközpontban, a polgári 
védelmi világnap alkalmából tartott rendezvényünkön vett részt. 

Az Emma vihar utáni kárfelszámolási tevékenységünk közben szoros, szakmai 
együttműködést alakítottunk ki a Fővárosi Tűzoltóparancsnoksággal, és jó 
együttműködést valósítottunk meg a Budapesti és Agglomerációs Polgárőr 
Szervezetek Szövetségével. A viharkárok felszámolására vonatkozó riasztások 
jelentős részét a Tűzoltóság hírközpontjától vette át ügyeletünk, önkénteseink az 
együttműködők megelégedésére végezték munkájukat. A tapasztalatok alapján, 
amennyiben lehetséges, a jövőben meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy a 
hírközpont és az ügyelet közvetlen összeköttetése hogyan valósítható meg. 

Budapestet az Emma előtt legutóbb 2006. augusztus 20-án sújtotta olyan heves 
vihar, amely hasonló mértékű károkat okozott. Összehasonlításképp elmondható, 
hogy akkor az Egyesület kézi műszaki mentő járőrei három nap alatt 15 
helyszínen végeztek kárelhárító tevékenységet, az Emma vihart követően négy 
nap alatt 45 helyszínen. A 2006. augusztus 20-i események után az Egyesület 
vezetése azt tapasztalta, hogy a beavatkozások idején készenlétben álló 
önkéntesek létszáma elegendő lett volna arra, hogy akár két kézi műszaki mentő 
járőrt állítson ki szervezetünk, azonban akkor még csak 1 db benzinmotoros 
láncfűrésszel rendelkeztünk. 2007-ben támogatóinknak köszönhetően 
eszközparkunkat 1 db új benzinmotoros láncfűrésszel fejleszthettük, amelyek 
száma jelenleg kettő. Önkénteseink létszámának növekedése és képzettségük 
fejlődése alapján, 2009-ben egy további műszaki mentő készlet beszerzése, 
valamint műszaki mentő készleteink létrákkal való bővítése viharkárok 
felszámolásakor és más műszaki mentő műveletek során az Egyesület jelenlegi 
hatékonyságát tovább növelhetné. 

Napjainkban sokszor hallani a híradásokban, hogy építkezéseken különböző, 
jellemzően II. világháborús robbanószerkezeteket találnak. A tűzszerész 
vizsgálat, a hatástalanítás idejére szükséges kisebb-nagyobb kitelepítések, az 
eseményekhez kapcsolódó felderítések szervezetünk számára is feladatokat 
jelentenek. A polgári védelmi, egyesületi feladatok szemszögéből vizsgálva, 
kiemelve a nyári IX. kerületi és a novemberi XII. kerületi kitelepítéseket, 
műveleti szervezetünk mindkét esetben kiválóan működött együtt a hivatásos és 
az önkormányzati szervezetekkel a kitelepített lakosok befogadásának 
megszervezésében, megvalósításában, a vezetés feltételeinek biztosításában és a 
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befogadottak tájékoztatásában. Tapasztalataink alapján beszerzésre kerültek 
megafonok és hamarosan felülvizsgáljuk távolságvédelmi akciókészleteink 
tartalmát. 

Júliusban az EFOTT rendezvény biztosításában való részvétel fontos 
tapasztalatok megszerzését biztosította az Egyesület és a résztvevő önkéntesek 
számára. A tapasztalatok alapján folyamatban van a tavasszal összeállított mobil 
orvosi segélyhely egységkészlet tartalmának kiegészítése, fejlesztése. A komplex 
katasztrófavédelmi ügyelet hatnapos működtetése valós feladatok elé állította 
műveleti szervezetünket, elsősorban egészségügyi és üzemeltetési szempontból 
jelentős, hatnapos gyakorlatként tekintünk az EFOTT biztosítására. 

Az idei évben, a tavalyihoz képest közel háromszorosára nőtt az Egyesület 
tevékenységébe az alkalmazások és az ügyeleti szolgálatok alatt befektetett 
önkéntes munka, amely több okra vezethető vissza. Káresemények tekintetében 
az Emma vihar komoly kihívás és sok munka elé állított bennünket, az 
egészségügyi és katasztrófavédelmi ügyeletek, rendezvények biztosítása 
tekintetében a júliusi EFOTT rendezvényről fontos elmondani, hogy az ügyeleti 
tevékenység 11 önkéntesünknek 6 napon keresztül folyamatosan feladatokat 
adott a segélyhely telepítésétől a sérültek ellátásán és műszaki mentő feladatok 
ellátásán át a logisztikai feladatokig. 

A képzésekhez, gyakorlatokhoz és káreseményekhez kapcsolódó 
megalakulásoknál nehézséget jelentett, hogy az Egyesület továbbra sem 
rendelkezik olyan megalakulási hellyel, ahol az eszközök raktározása és a 
beérkező önkéntesek átöltözése megfelelő körülmények között történhet. E 
probléma annak ellenére hosszú ideje fennáll, hogy az Egyesület vezetése 
folyamatosan keresi egy új megalakulási hely kialakításának, a megalakulási 
hely új objektumba való átköltözésnek a lehetőségét. 

Képzéseinknek, külső- és belső tanfolyamainknak köszönhetően önkénteseink 
körében minőségi változás tapasztalható. Mára önkénteseink jelentős része 
BASIC vizsgával rendelkezik, az erre épülő specialistaképzéseinknek 
köszönhetően pedig egyre több önkéntes választ valamilyen szakterületet, amely 
számára érdekes, és amelyről mélyebb ismereteket szeretne elsajátítani. 

Szervezetünk híradásának fejlődése az év elején kezdődött, ez a folyamat 
novemberben, a híradó rendszerbeállító gyakorlattal jelentős állomásához ért, 
hamarosan pedig véget ér. A járőrök és az ügylet összeköttetését biztosító 
távolsági híradásunk URH eszközökkel történő kiszolgálása megvalósítható, az 
esetleges problémákra megoldást jelenthetne URH átjátszó alkalmazása budai 
magaslatokon. A rendszerbeállító gyakorlat tapasztalatait felhasználva mobil 
rádióinkat gépjárműbe ideiglenesen is telepíthetővé kívánjuk tenni, ezen kívül 
szükséges még a tartalék kézi rádiók felprogramozása is. 
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Beszerzéseink, fejlesztéseink során továbbra is a beavatkozó műveletek, 
alkalmazások sikeressége érdekében önkénteseink biztonságát, a ránk váró új 
kihívásokat, a meglévő képességek tovább fejlesztésének és az állomány jobb 
felkészültségének, begyakorlottságának lehetőségeit vesszük figyelembe. 

Ahogyan az előző években sem, a 2008. évben sem volt olyan riasztása az 
Egyesületnek, amelyre ne tudott volna reagálni, minden egyes riasztást 
megalakulás, vonulás, majd felderítés követett. A káreseményeket, amelyekhez 
járőreink vonultak, nehéz összehasonlítani az elmúlt évek eseményeinek 
statisztikáival, hiszen az elmúlt években például nem vettünk részt olyan méretű 
kitelepítésekben, mint amilyenekben idén igen. A statisztikában 1 riasztásként 
tűnik fel egy „kidőlt fa” jellegű esemény is és 1 riasztásként tűnik fel egy 16.000 
embert érintő kitelepítés is. Az adatok torzulását elkerülendő, nem szerettük 
volna becsléssel konvertálni, „közös nevezőre hozni” az egyes eseményeket, az 
események méretét az önkéntes munkaórák száma véleményünk szerint 
megfelelően tükrözi. A riasztások számának emelkedése sok más mellett, – nagy 
örömünkre – az együttműködők szervezetükbe vetett bizalmának növekedésével 
is magyarázható. 

2008-ban az Egyesület anyagi helyzete összességében stabil volt, a rendelkezésre 
álló források felhasználásával általános és műveleti működésünk hátterét 
megfelelően tudtuk biztosítani, azonban a szükséges fejlesztések 
megvalósításához rendelhető források segítségével meglévő beavatkozó 
képességeink finomítását, csiszolását tudtuk végrehajtani. Az év két, értéküket 
és funkciójukat, újdonságukat tekintve fő fejlesztési projektjét támogatóink 
eszközként és szolgáltatásként nyújtott adományainak köszönhetően hajtottuk 
végre. Jelentős értéket képviselnek a Fercom Kft-től kapott URH készülékek, 
valamint az EO Pusztakisfalu Kft-től használatra kapott sátrak. 2008-ban 
támogatóink összesen 13.741.000 forint értékben járultak hozzá az Egyesület 
működéséhez és fejlesztéséhez, ebből 4.163.000 forint pénz adomány, 5.537.000 
forint eszköz adomány, 4.041.000 forint pedig szolgáltatás adomány formájában 
állt rendelkezésünkre. Egyesületünk a 2007. végén történt betörés során 
eltulajdonított eszközök pótlására a biztosítótól kártérítésként 260.000 forint 
előleget kapott. 

2008. tavaszán először volt lehetőségünk a személyi jövedelemadó 1% 
felajánlások gyűjtésére. „1% Öntől-Nekünk” elnevezésű kampányunk 
lebonyolításához szórólapokat és plakátokat készíttettünk, több honlapon 
ingyenes hirdetést helyeztünk el, illetve saját honlapunkon is kiemelten 
kommunikáltuk a felajánlások gyűjtését. Az adózók 2007. évi személyi 
jövedelemadójuk 1%-aiból összesen 227.768 forintot ajánlottak fel az Egyesület 
számára. A felajánlott összeget adminisztrációs hiba miatt csak 2009. januárban 
utalta át számlánkra az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal. 

Az év során új támogatók is felismerték az önkéntesség erejét, valamint az 
Egyesületben rejlő lehetőségeket, és így már Ők is hozzájárulnak feladataink 
ellátásához, működésünkhöz és fejlesztéseink megvalósításához. Támogatóink 
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biztosítják működésünk és fejlesztéseink anyagi hátterét, ennek az önzetlen 
segítségnek köszönhető az Egyesület továbbra is jó ütemű és bár sokszor kisebb 
lépésekkel haladónak tűnő, de folyamatos fejlődése. 

 


