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BEVEZETİ 
A Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület a 2009. évben az 
Alapszabályban rögzített és az I/2009. számú Elnökségi Határozattal a 2009. 
évre megtervezett feladatait, immár tendenciaként folyamatosan növekvı 
önkéntes létszámmal, csiszolódó eszközparkkal, bıvülı támogatói körrel, szoros 
együttmőködésben a hivatásos és az önkormányzati szervekkel, jó szinten 
hajtotta végre. Az Egyesület Elnökségének törekvése, amely a társadalom és az 
önkéntesek igényeinek egyszerre történı kiszolgálását célozza, a tavalyi évben is 
biztosította az általános- és a mőveleti mőködés megfelelı elméleti kereteit. 

2009-ban Egyesületünk önkéntesei összesen több mint 5.200, az alapfeladatok 
ellátása keretében 3.127 munkaórában végeztek felderítésekhez, 
beavatkozásokhoz és rendezvények egészségügyi, katasztrófavédelmi 
biztosításához kapcsolódó feladatokat. Az év során 7 alkalommal, összesen 294 
óra idıtartamra került elrendelésre fokozott alkalmazási készenlét. 
Szervezetünket 45 alkalommal riasztották, a megalakult járıreink 45 
alkalommal végeztek felderítést, 36 alkalommal különbözı beavatkozó 
feladatokat láttak el, valamint összesen 2.507 munkaórában egészségügyi, 
katasztrófavédelmi biztosításban vettek részt. 

A végrehajtott mőveleti feladatok során rendkívüli esemény, sérülés, 
fegyelemsértés nem következett be. Az önkéntesek a kapott feladatokat 
felkészültségüknek megfelelı szaktudással, hatékonyan, fegyelmezetten 
hajtották végre. Gyakorlat közben egy eszköz sérült: az egyik mőszaki mentı 
készlet motoros főrésze a nem megfelelı üzemanyag miatt jelentısebb javításra 
szorult, dugattyút kellett cserélni, amelyet szakszervizben el is végeztettünk. 

Az alapfeladatok eredményes ellátásához elengedhetetlen felkészültség 
kialakítását a 2009. évben továbbra is prioritásként kezelte az Egyesület 
vezetése, a megszervezett 4 képzési tanfolyam összesen 22 napon, valamint a 6 
gyakorlat összesen 10 napon került megtartásra. Bár a statisztika szempontjából 
az egészségügyi- és katasztrófavédelmi biztosítások, ügyeletek kategóriájába 
soroljuk az EFOTT 2009, valamint az ELTE TTK Gólyatábor 2009 rendezvények 
biztosításában való részvételt, azonban jól szimulálják egy nagyobb volumenő 
befogadó mővelet biztosítási feladatait, így rendkívül jó gyakorlási lehetıséget, 
az együttmőködı mentıszolgálatok szakszemélyzetének köszönhetıen pedig igen 
jó fejlıdési lehetıséget jelentenek önkénteseink számára. 

A 2009. évben forrásaink csökkentek az elızı évekhez képest, meglévı és új 
támogatóink elhivatottságának ellenére az elızı évekhez hasonló léptékő 
fejlesztéseket nem voltunk képesek végrehajtani. A forrás hiányában elmaradt, 
ugyanakkor több, mint egy éve fontos és kiemelt fejlesztési igény a mobil vezetési 
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pontként funkcionáló sérült lakókocsi cseréje. Támogatóinknak köszönhetıen, a 
rendelkezésünkre álló források birtokában így is képesek voltunk az év közben 
adódó kihívásoknak megfelelni, az egyesületi képességeket itt-ott tovább csiszolni 
(mobil orvosi segélyhely és a telepítéshez szükséges sátrak és elektromos hálózat, 
URH rendszer; ezen rendszerek, képességek csiszolása, finomítása jellemzıen az 
önkéntesek befektetett munkájának köszönhetı, nem pedig beszerzéseknek). 

Az Egyesület nyílt és védett honlapjának fenntartása továbbra is jelentısen 
befolyásolja az Egyesület kommunikációját mind az önkéntesek, mind az 
érdeklıdık, és a támogatók irányába. A honlapok folyamatos karbantartása 
évközben továbbra is megfelelıen szolgálta az érdekeltek gyors tájékoztatását. Az 
ısz folyamán elkészítettük kommunikációs stratégiánkat, amely megvalósítása el 
is kezdıdött. 

Az év során elvégzett feladatok öt fı területre csoportosíthatók: 
• ALKALMAZÁSOK 

• FELKÉSZÍTÉSEK, GYAKORLATOK 

• BESZERZÉSEK, FEJLESZTÉSEK 

• RENDEZVÉNYEK 

• TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS 

 
ALKALMAZÁSOK 
 
Az Egyesület alaprendeltetése a katasztrófák hatásai elleni fellépés, a polgárokat 
veszélyeztetı helyzetek kezelésében való részvétel, amelyet az Egyesület 
önkéntesei mőveleti tevékenység keretében, alkalmazások során hajtanak végre. 
Az alkalmazások eredményes végrehajtására felállításra kerülı mőveleti 
szervezetek minden esetben rugalmasan alkalmazkodnak a kialakult és a 
várhatóan kialakuló helyzet jellegéhez, méretéhez. 
 
II. világháborús bombák – Budapest, XII. Kerület, március 26-27. 
Egymást követı két napon vett részt Egyesületünk a XII. kerületi Jagelló úton 
talált II. világháborús robbanószerkezetek miatti kiürítési és befogadási 
feladatokban. Mindkét alkalommal a XII. kerületi mővelıdési házban 
berendezett befogadási helyen önkénteseink a Hegyvidéki Önkormányzat 
munkatársaival közösen végezték a befogadott, többnyire idıs és beteg lakosok 
ellátását, felügyeletét. A megtalált világháborús gránátokat a Magyar Honvédség 
tőzszerészei elszállították, ezután kezdıdhetett meg a lakosok visszatelepítése és 
a beteg emberek hazaszállítása. A koordinációs munkákban jelentıs szerep 
hárult önkénteseinkre is. A feladatokat önkénteseink nagy sikerrel, az 
együttmőködık megelégedésére hajtották végre. 
 
Eltőnt kisfiú keresése – Budapest, III. Kerület, május 07. 
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2009. május 07-én délután egy 9 éves kisfiú elszökött III. kerületi otthonából. A 
gyermeket késı délután kezdték keresni rendırök, speciális kutató-mentı 
egységek, több kutyás keresı csoport. A BÖME Katasztrófa Elhárítási Csoporttal 
(KECS) együttmőködve két járırünk vett részt a Testvérhegyen végrehajtott 
kutatásban, valamint ügyeletessel segítettük a vezetési ponton folyó munkát, 
illetve elemlámpákat biztosítottunk a kutatásban résztvevıknek. Késı este egy 
kutyás keresı járır találta meg a kisfiút nem messze otthonától, akinek 
szerencsére nem esett baja. 
 
II. világháborús bomba – Budapest, XI. Kerület, május 14. 
2009. május 14-én délután száz kilogrammos repeszromboló bombát találtak 
földmunkák közben a XI. kerületi Egry József és a Stoczek utca 
keresztezıdésénél, a Budapesti Mőszaki Egyetem télikertjében. A tőzszerész 
vizsgálat idejére öt lépcsıházat, valamint az Egyetem épületeinek egy részét 
kellett kiüríteni, amely kb. 60 lakót érintett. A kitelepítettek befogadása a közeli 
általános iskola tornatermében történt. Járırünk segítve a XI. kerületi polgári 
védelmi kirendeltség munkáját megszervezte és végrehajtotta a befogadást, 
mőveleti szervezetünk híradó hálózatába URH rádiók biztosításával bevontuk a 
Kirendeltség valamint a Fıvárosi Polgári Védelmi Igazgatóság munkatársait is, 
ezzel is biztosítva a vezetés és az információáramlás folyamatosságát. A mővelet 
során összesen 16 fı befogadására került sor, a befogadottak ellátásában 
segítségünkre voltak az iskola dolgozói, a szükséges ásványvizet és szendvicseket 
ık biztosították. 
 
Viharkárok felszámolása – Nyírbogdány, június 08-10. 
2009. június 07-én a kora esti órákban vihar és heves jégesı pusztított a 
Nyírségben, mintegy 26 településen több mint 7000 – többségében lakó- – 
épületben keletkeztek károk. Károsodtak a házak tetıszerkezetei, tetıborításai, 
ablakai, ledıltek kémények és tőzfalak, ezenkívül sok helyen a vihar kicsavarta a 
fákat is, valamint a jégesı a mezıgazdasági területeken is jelentıs károkat 
okozott. 

 
A június 08-án délután érkezett felkérés alapján az Országos Katasztrófavédelmi 
Fıigazgatósággal, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatósággal, a Fıvárosi Polgári Védelmi Igazgatósággal és a Fıvárosi 
Központi Rendeltetéső Mentıszervezettel együttmőködve az esti órákban 5 fıs 
mőszaki mentı járırt indítottunk útra, hogy segítsenek a bajbajutottakon, 
segítsék a mentést és az ideiglenes helyreállítást a kárt szenvedett 
településeken. 
Járırünk éjfél után érkezett Nyírbogdány településre, ahol legjobban pusztított a 
vihar, éjszakára az állomány itt került elszállásolásra. 
Június 09-10-én tevékenykedett járırünk a térségben. Az elvégzett feladatok 
között volt tetıfóliázás (15 épület), illetve a fóliázáson kívül járırünk mindkét 
napon ellátott logisztikai feladatokat (az ideiglenes helyreállítás alapanyagainak 
deponálása, kiszállítása) is a településen belül. A járır június 10-én késı este a 
mőveletbıl kivonásra került és hazaérkezett Budapestre. 
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Nagy örömünkre járırünk tevékenységével mind a helyi hatóságok, az 
Önkormányzat munkatársai, mind pedig a feljebb felsorolt szervezetek vezetıi és 
munkatársai meg voltak elégedve, Egyesületünk ügyeletére és vezetıihez csak 
pozitív visszajelzések érkeztek a beavatkozással kapcsolatban. 
 
Viharkárok felszámolása – Budapest, június 25-26. 
Június 25-én este rendkívüli csapadékkal járó vihar érte el Budapestet és 
elsısorban a budai kerületekben okozva károkat (legtöbb esetben pincékbe, 
lakóházak alsó szintjeire tört be a víz és a sár) végig is haladt a városon. 

 
A vihar elvonulása után – látva annak erejét – az Egyesület vezetése felvette a 
kapcsolatot a Fıvárosi Tőzoltóparancsnokság Hírközpontjával, amely 
megerısítette, hogy a rendkívüli esızés valóban sok káreseményt hagyott maga 
után. Végrehajtottuk az önkéntesek riasztását, 2 fıs ügyeleti szolgálatot és 
összesen 7 fıbıl 3 mőszaki mentı járırt alakítottunk meg. Az ügyeleti szolgálat 
folyamatos kapcsolatot tartott fent a Hírközponttal, koordinálta járıreink 
tevékenységét az átvett kárhelyeken (címeken), az elvégzett feladatokról 
jelentést tett a Hírközpont felé. 

 
Járıreink június 25-én 22:00 és 26-án 10:00 között összesen 12 helyszínen 
végeztek felderítést és szükség szerint beavatkozást (betört víz szivattyúzása). 
 
Árvíz – Budapest, III. Kerület, június 26-27. 
Az elırejelzéseket és a híradásokat figyelemmel kisérve, június 22. óta 
folyamatosan egyeztettünk az együttmőködı hivatásos és önkormányzati 
szervezetekkel arról, hogy hol, mikor és milyen erıvel lenne szükséges az 
Egyesület mőveleti alkalmazása a dunai árvízi védekezés során. Június 25-én 
délután érkezett felkérés a III. kerületi polgári védelmi kirendeltségtıl, hogy 
vegyünk részt a másnap reggel kezdıdı védekezésben a Római-part egy 
szakaszán. 

 
Június 26-án kora reggeltıl 8, késıbb 10 fıvel homokzsákokat töltöttünk és 
nyúlgátat építettünk több együttmőködı szervezettel közösen, a délelıtti friss 
hidrológiai elırejelzések és a nyúlgát igen elırehaladt kiépítettsége miatt a 
védekezés vezetıi délben a munkálatok szüneteltetése, leállítása mellett 
döntöttek (mint ismert az elırejelzések elıször 750 cm körüli tetızést, késıbb 
csak 705 cm körülit tartottak valószínőnek). A védekezésben résztvevı 
egységünket így az ekkor kezdıdı EMELİ 2009 Összekovácsoló Gyakorlat 
logisztikai feladatainak végrehajtásával tudtuk megbízni. 

 
Június 27-én délelıtt újabb felkérés érkezett a III. kerületi polgári védelmi 
kirendeltségtıl, így a közben folyó gyakorlat aktuális mozzanatát lerövidítettük, 
az állományt megebédeltettük, majd menetet hajtottunk végre Isaszegrıl a 
védekezés III. kerületi helyszínére. A délután folyamán 18 fıvel végrehajtottuk 
az aznapi védekezéshez szükséges, illetve a tartalék homokzsákok megtöltését 
két depóban, végrehajtottuk a védekezési szakasz déli zárását a nyúlgát 
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befejezésével, valamint sajnos szükséges volt kb. 15 méteres szakaszon az elızı 
nap mások által sietısen elkészített nyúlgát visszabontása és újraépítése. 

 
Információink szerint a tetızés szintje valóban elmaradt az elıször várt 
értékektıl, a Római-parton védett 40 lakóházat a víz nem tudta megközelíteni. 
Örömünkre szolgált, önkénteseinknek jól esı érzés volt, hogy a védekezés 
irányítói, a III. kerületi polgári védelmi Kirendeltség-vezetı, illetve az 
Önkormányzat szakemberei egybehangzóan elismeréssel szóltak az Egyesület 
tevékenységérıl, munkánkkal, a feladatok végrehajtásának idejével és 
színvonalával mind a két napon maximálisan meg voltak elégedve. 
 
Viharkárok felszámolása – Budapest, július 18. 
2009. július 18-án a kora esti órákban heves vihar érte el az országot. Az ekkor 
zajló EFOTT biztosítás ügyeleti szolgálata a biztosítás normál napi mőködésén 
felül meg kellett, hogy szervezze a bajai rendezvény segélyhelyének és a mobil 
vezetési pontnak a vihar elleni védelmét, valamint szükség esetére a 
tartalékállomány készenlétbe helyezését. A rendezvény szervezıivel és a helyi 
hatóságokkal együttmőködött a rendezvény viharra történı „felkészítésében”, 
valamint a Fıvárosi Tőzoltóparancsnokságtól kapott információk alapján, a 
tőzoltósággal a budapesti káresetek felszámolásában való együttmőködésre 
megszervezett egy mőszaki mentı járırt, amely favágási és szivattyúzási 
képességekkel egyaránt rendelkezett. A járır a tőzoltóság erıivel közösen 5 
kárhelyen vett részt a felderítésben, valamint 1 kárhelyen motorfőrész 
segítségével eltávolította az úttestre dılt fát. Szerencsére a károk mértéke 
jelentısen elmaradt pl. a 2008-as Emma vihar pusztításától. 
 
II. világháborús bombák – Budapest, XII. Kerület, október 16. 
2009. október 16-án délután a XII. kerületi Istenhegyi út és a Nógrádi út 
keresztezıdésénél egy építkezésen a munkások II. világháborús 
robbanószerkezeteket fordítottak ki a földbıl. Felderítı járırünk a XII. kerületi 
Polgári Védelmi Kirendeltség vezetıjével közösen érkezett a helyszínre. Együtt 
tájékozódtak a történtekrıl, egyeztettek a rendırség és az MH Tőzszerész 
Szolgálat munkatársaival. Lakosságvédelmi intézkedésre szerencsére nem volt 
szükség, nem kellett kiüríteni a környezı lakóépületeket, mivel azok elegendı 
távolságra voltak a szerkezetektıl. 

 
A tőzszerész vizsgálat és a robbanóeszközök hatástalanításának idejére a 
rendırség a tőzszerész szakértık kérése alapján lezárta az Istenhegyi utat, 
valamint a Nógrádi utat egyaránt. A hatástalanítás közben a Magyar Honvédség 
munkatársai egy – vélhetıen – elesett katona holttestére is rábukkantak a 
szerkezetek mellé temetve. A talált eszközöket a tőzszerészek rendıri kísérettel 
megsemmisítésre elszállították. 
 
Lakástőz – Budapest, XII. Kerület, október 26. 
2009. október 26-án kora délután tőz ütött ki a XII. kerületi Németvölgyi úton 
található egyik lakásban. A kerületi polgári védelmi kirendeltség vezetıje kérte 
felderítı járırünk riasztását, hogy az a helyszínen mérje fel az esetleges 
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lakosságvédelmi intézkedések szükségességét (hány lakás érintett, tulajdoni 
viszonyok, biztosítással rendelkeznek-e a lakók, el kell-e valakit helyezni 
ideiglenesen, stb.). Szerencsére a tőz csak egy lakást érintett, abban is viszonylag 
kis területre korlátozódott. Járırünk a helyszínen tájékozódott, egyeztetett a 
Tőzoltóság, a Rendırség munkatársaival, valamint az érintett lakás 
tulajdonosával. Lakosságvédelmi intézkedésekre nem volt szükség. 
 
Havazás – M0 autóút és M1 autópálya (Budapest-Tatbánya szakasz), 
december 20. 
2009. december 20-án hajnalban kérte segítségünket a Fıvárosi Polgári Védelmi 
Igazgatóság, az összegyőjtött információk szerint az M0 autóúton Budapest 
mellett december 19-én este kialakult torlódás komoly hatással volt az M1 
autópálya Budapest felé vezetı forgalmára is. A hírek szerint a gépjármősor vége 
Tatabánya magasságában vesztegelt az autópályán a hidegben és a hóesésben. A 
felkérésnek eleget téve, terepjáróval háromfıs járırt alakítottunk meg, ezt 
követıen a XI. Kerületben meleg teát, mőanyagpoharat, valamint a tea 
szállításához és kiosztásához szükséges felszereléseket vételeztünk. A járır 
továbbindulásakor kaptunk értesítést arról, hogy a torlódás megszőnıben van, a 
kocsisor ha lassan is, de megindult. Járırünket és a felszereléseket a következı 
órában még készenlétben tartottuk arra az esetre, ha újra megáll a forgalom, 
vagy más helyszínen alakul ki hasonló helyzet. Szerencsére nem alakult ki újabb 
torlódás, így kora reggel járırünk leszerelhetett. 
 
 
FELKÉSZÍTÉSEK, GYAKORLATOK 
 
A beavatkozások megfelelı szakmai színvonalának biztosítása alapvetıen az 
önkéntesek felkészültségén múlik. Egyesületünk elkötelezett a tekintetben, hogy 
önkéntesei segíteni akarása mellé biztosítsa a szakszerő segítségnyújtáshoz 
elengedhetetlen elméleti tudást és gyakorlatot is. Az Egyesület ebben az évben is 
alapfelkészítéseket, specialista tanfolyamokat, továbbá gyakorlatokat szervezett. 
 
BASIC (tanfolyamok tavasszal és ısszel) 
Az Egyesület Éves Munkatervének megfelelıen megtartottuk a BASIC Önkéntes 
Alapfelkészítési Program tavaszi és ıszi tanfolyamait. A tanfolyamokon 
résztvevı önkéntesek elsı csoportja április elején, második csoportja november 
közepén, záróvizsga formájában sikeresen számot adott tudásáról. A 2009. évben 
tartott két BASIC tanfolyamon összesen 21 fı vett részt. 
 
Egyesületi Nap – bemutató gyakorlat, április 
2009. április 04-ére Egyesületi Napot szerveztünk a Hegyvidéki Ifjúsági Táborba. 
A rendezvény immár hagyományosan a 2004. tavaszán történt tragikus Alkotás 
úti gázrobbanás évfordulójához közel esı hétvégén került megrendezésre. 

 
A gyakorlattal szimulálni kívántuk egy nagyobb befogadóhely biztosítását, ezért 
egy komplex katasztrófavédelmi ügyelet felállítására került sor. A komplex 
ügyelet mobil vezetési ponttal kiegészített ügyeleti sátorból, orvosi segélyhelybıl, 
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egy mőszaki mentı- és egy tőzoltó járırbıl állt. A gyakorlat során az ügyeleti 
hely kialakítása és berendezése után tőzoltási-, mőszaki mentési- és 
elsısegélynújtó feladatokat gyakoroltak önkénteseink. Gyakorlatunkat 
megtekintette a Fıvárosi Tőzoltóparancsnokság képviselıje, aki Parancsnok Úr 
elismerı szavait tolmácsolta Egyesületünk tevékenységével kapcsolatban. 
Az Egyesületi Napon elkészítettünk két rövid videót is befogadások tőzoltó-, 
mőszaki mentı- és egészségügyi biztosításáról. 

 
EMELİ 2009 Összekovácsoló Gyakorlat, június 
2009. június 26. és 28. között Isaszegen rendeztük meg idei összekovácsoló 
gyakorlatunkat. Bár a gyakorlat idén névváltoztatáson esett át, mégis idén volt 
benne a legtöbb „ÁRADAT” (a korábbi években ÁRADAT néven szerveztük a 
nyári összekovácsoló gyakorlatokat), hiszen mind az elıkészítésbe, mind pedig a 
lebonyolításba, a mozzanatok megvalósításába beleszólt a dunai árvíz. 

 
A gyakorlathoz kapcsolódó logisztikai feladatok már június 24-én elkezdıdtek a 
táborépítéshez szükséges anyagok Isaszegre történı szállításával, hasonlóan a 
visszaszállítás is június 29-én került végrehajtásra. Tanulságos volt látni, hogy 
saját készleteinknek csak viszonylag kis részét szállítottuk a gyakorlatra, így is 
erınk legnagyobb részét a logisztikára kellett fordítani. 
Pénteken este a gyakorlat a tábor felépítésével kezdıdött, az idıközben 
szükségessé vált árvízi védekezés és az elhúzódó logisztika miatt ezt csak 
szombaton délelıtt tudtuk befejezni. 
Szombaton a táborépítés befejezését és az ebédet követıen a délután árvíz elleni 
védekezéssel telt. Este Isaszegen vacsoráztunk, ekkorra mindenkin látszott, hogy 
a nap folyamán elfáradt, de így is maradt még egy kis energia a bázison 
kézilabdázásra, qwadozásra és némi kötetlen szórakozásra, beszélgetésre. A 
védekezés során jó volt látni, hogy a korábbi védekezésekkor összegyőlt 
tapasztalat, valamint az ÁBKSZ közremőködésével 2007 ıszén megtartott 
árvízvédelmi szakfelkészítés nem volt felesleges, az önkénteseink által 
kialakított nyúlgátszakaszok képén jól megmutatkozott a felkészültség magas 
színvonala. 

 
A vasárnapra tervezett programot az árvízre és a rendelkezésre álló erıre való 
tekintettel többször módosítottuk, késı este is többször átgondoltuk, végül a 
legelıször is vasárnapra tervezett RBV mozzanat kibıvítése és megtartása 
mellett döntöttünk. Végrehajtottunk gáz/füstkamra gyakorlatot, szennyezett 
terepszakasz leküzdését, vegyi felderítést, vegyi mentesítést, szennyezett 
terepszakaszról való mentést, sérült mentesítését és végül szennyezett víz 
szivattyúzását is. A vasárnap délután, valamint az este a tábor lebontásával és 
eszközeink visszaszállításával telt. 

 
Az Egyesület vezetıinek egybehangzó véleménye, hogy az összekovácsoló 
gyakorlat 2009-ben is teljesítette „küldetését” és közelebb hozta önkénteseinket 
egymáshoz. Játékos formában felelevenítette ismereteiket, vagy új ismereteket 
adott. Az árvízvédekezésben való részvételünk tovább segítette azt, hogy „éles” 
helyzetben is jobban megismerjük egymást és könnyebben dolgozzunk a jövıben 
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együtt. Azzal, hogy az Egyesület képzési rendszere java részt megfelelıen 
mőködik elértük azt, hogy az összekovácsoló gyakorlatok során összetett 
helyzeteket oldjunk meg anélkül, hogy új ismeretanyagot kelljen oktatni. A 2009-
ben bevezetett rendszeres, sőrőbb gyakorlatozás pedig segíti, hogy a naptári 
(kiképzési) év során az összes számunkra fontos és hasznos ismeretanyagot 
tematikus formában gyakoroljuk. 
 
Radiológiai-, Biológiai- és Vegyivédelmi Specialista Tanfolyam, május-
június 
2009. június 07-én vizsgával zárult az Egyesület BASIC Tanfolyamot teljesített 
önkénteseinek szervezett, április közepén indított 1/2009 Radiológiai-, Biológiai- 
és Vegyi Védelmi Specialista Tanfolyam. A vizsgán minden hallgató megfelelt. 

 
A vizsga során a hallgatók elıször RBV alapismeretek, egyéni védelem, RBV 
felderítés, RBV mőveletek mindenoldalú biztosítása, mentesítés és egyéb 
témakörökhöz kapcsolódó komplex feladatlapot töltöttek ki, ezután a 
vizsgabizottság egyéni tételek alapján mérte a hallgatók elméleti és gyakorlati 
tudását, majd végezetül a csoportos gyakorlati feladat következett. A csoportos 
gyakorlati feladatot a hallgatók járır kötelékben hajtották végre, a kihúzott 
vizsgatétel alapján vegyi kimutatást kellett több ponton végrehajtaniuk könnyő 
gázvédıruhában. 
Mőszaki Mentı Specialista Kiegészítı Tanfolyam – március 
2008-ban több önkéntesünknek lehetısége volt részt venni a Pilisszentiváni 
Önkéntes Tőzoltó Egyesület által szervezett láncfőrész-kezelı tanfolyamon, 
amely végén a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ vizsgabiztosa elıtt sikeres 
vizsgát tettek megszerzett tudásukból. Egyesületünk beavatkozó tevékenysége 
során alapvetıen kétféle mőszaki mentı feladat jelentkezhet általában a 
viharkárok felszámolása közben: kidılt fák feldarabolása láncfőrész segítségével 
vagy elöntött pincék kiszivattyúzása. Így a már láncfőrész-kezelı vizsgával 
rendelkezı önkéntesek számára kiegészítı tanfolyamot szerveztünk immár 
második alkalommal, ahol a hallgatók az egyesületi szivattyúk kezelését, 
valamint a mentéseknél használatos kötél csomók megfelelı és biztonságos 
alkalmazását is elsajátították. 
A március 14-i felkészülést követıen, március 29-én került sor a tanfolyam 
vizsgájára, ahol a résztvevık mindegyike sikeres vizsgát tett. 
 
Viharkár-elhárítási Gyakorlat, július 27-28. 
2009. július 27-én és 28-án támogatónk vendéglıjének (Szt. Márton Kisvendéglı) 
udvarán favágási gyakorlatot tartottunk, amely a fák rendkívül rossz állapota 
miatt inkább szervezett veszély-elhárítási feladatnak tekinthetı, mint 
gyakorlatnak. Az érintett területen 9 db elszáradt jegenye, illetve 1 db az elızı 
viharban kettéhasadt cserfa két épületet veszélyeztetett. 

 
Sajnos a jegenyék annyira el voltak már száradva, meg voltak hasadva, hogy a 
csapat alpinista tagjai sem mertek már rájuk felmászni, ezért emelıkosaras 
jármőre volt szükség a fák eltávolításához. Partnerünk, a Sali-Daru Kft. 
kedvezménnyel bocsátotta a vendéglı, valamint az Egyesület rendelkezésére 27 
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méteres Tatra emelıjét, amelyrıl önkénteseink könnyen elérték még a fák tetejét 
is. A kezelıszemélyzet és önkénteseink között az elsı nap hosszú munkája alatt 
jó munkakapcsolat alakult ki. 

 
A földre került ágak, rönkök feldarabolásával önkénteseink csak a következı nap 
végeztek. Természetesen a sok munka által sok tapasztalatot is szereztünk, így a 
segítség valóban jó gyakorlásnak is bizonyult. 
 
Viharkár-elhárítási Gyakorlat, augusztus 04-05. 
2009. augusztus 4-én és 5-én favágási gyakorlatot tartottunk együttmőködve a 
Budapesti Kongresszusi Központtal, a Novotel Budapest Congress Szállodával és 
a Sali-Daru Kft-vel, aki az elsı napra biztosította számunkra 16 méteres 
Mercedes emelıkosaras gépjármővét. 

 
A Szálloda néhány héttel korábban keresett meg bennünket azzal a kérdéssel, 
hogy a Kongresszusi Központ bejáratának két oldalán álló, 3 db elszáradt, erısen 
korhadt gesztenyefa - amelyek veszélyeztetik mind az épületet, mind az 
odalátogatók biztonságát - eltávolításában tudunk-e segítséget nyújtani. 

 
Kapva az alkalmon gyakorlatot szerveztünk, a márton-hegyi gyakorlathoz 
hasonlóan sok tapasztalattal lettünk gazdagabbak, amellett, hogy a felek 
reménye szerint ez az alkalom Budapest egyik híres és nagy múltú szállodája és 
az Egyesület közötti gyümölcsözı együttmőködés kezdete. 
 
TŐO2009 Gyakorlat – szeptember 
2009. szeptember 27-én TŐO2009 elnevezéssel tőzoltó szerelési gyakorlatot 
tartottunk. A gyakorlat során, rövid elméleti felkészülést követıen önkénteseink 
különbözı alapvezeték-, illetve sugár-szerelési feladatokat hajtottak végre. A 
Tőzoltó Szakszolgálat által szervezett gyakorlat célja a résztvevı önkéntes 
közösség összekovácsolásán túl, az önkéntesek szerelési gyakorlottságának, 
képességének továbbfejlesztése, a szükséges rutin-mozdulatok begyakorlása és 
rögzítése volt. 
 
 
BESZERZÉSEK, FEJLESZTÉSEK 
 
Az eredményes beavatkozásokhoz szükséges szakmai ismeretek mellett szükség 
van számos olyan speciális technikai eszközre, védıfelszerelésre, amely lehetıvé 
teszi az önkénteseknek a hatékony és sikeres beavatkozást. Egyesületünk az 
igények és lehetıségek mérlegelésével, a megalakulás sajátos rendszerének 
figyelembevételével alakítja ki a beavatkozó képességek alapját képezı 
készleteket. 
 
OSE – mobil orvosi segélyhely továbbfejlesztése 
A 2008-ban kialakított, két ellátó-hellyel rendelkezı mobil orvosi segélyhelyet 
2009-ben továbbfejlesztettük. A segélyhellyel végrehajtott gyakorlatok és 
biztosítási feladatok tapasztalatai alapján átstrukturáltuk a felszerelések 
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málházását, a fogyóeszköz készleteket támogatóink segítségével feltöltöttük, 
valamint az utolsó negyedévben lehetıségünk nyílt 2db pulzoximéter 
kedvezményes beszerzésére, így a segélyhelyen ellátott súlyosabb sérültek 
állapotáról könnyebben tájékozódhatnak az ellátó személyzet tagjai a jövıben. 
 
Sátor készletek 
2008 eleje óta használhatjuk az EO Pusztakisfalu Kft. sátrait. Jelenleg 5db 5*5 
méter alapterülető és több mint 2 méter vállmagasságú sátor van az Egyesület 
használatában, a sátrak tetszıleges formában – összekötı vápák segítségével  – 
összeépíthetıek egymással. A sátrak használata nagy segítséget jelent 
számunkra, hiszen alapvetıen a mobil orvosi segélyhely infrastruktúrájaként 
szolgálnak, azonban emellett alkalmasak például a befogadási feladatok 
támogatására is. 2009-ben továbbfejlesztettük a sátrakhoz korábban kialakított 
elektromos infrastruktúrát, így immár mind az 5 „Óvári” sátor, valamint emellett 
5 db hagyományos rajsátor ellátható világítással és elektromos csatlakozó 
aljzatokkal. 
 
 
URH rendszer – veszélyhelyzeti kommunikáció 
URH rendszerünk fejlesztése két fı irányban zajlott 2009-ben: folyamatban van 
mobil rádióink valóban „mobil” gépkocsi-készletté alakítása (szivargyújtó 
csatlakozóval, mágneses antennával); támogatónk, a Fercom Kft. jóvoltából kézi 
rádióink régi akkumulátorai megújulhattak, valamint 25db új akkumulátort 
vehettünk használatba. 
Egyes veszélyhelyzetek során nem csak egymással kell kommunikáljunk, hanem 
pl. lakosságvédelmi feladatok ellátása során a lakosok tájékoztatása is jellemzı 
feladat. 2010-tıl e feladatok végrehajtását könnyíti meg az a gépkocsira 
szerelhetı mobil hangosbeszélı készlet, amelyet szintén a Fercom Kft. jóvoltából 
vehettünk birtokba 2009-ben. 
 
MŐME készletek fejlesztése 
Az Emma vihar alatt győjtött tapasztalatok alapján megkezdtük meglévı 
mőszaki mentı készleteink tovább fejlesztését, kiegészítését. A viharkárok 
felszámolásakor sok olyan kárhelyen végeztek felderítést járıreink, ahol egy akár 
kisebb létra segítségével a veszélyt biztonságosan megszőntethették volna. 
Forrásaink 1 db összecsukható létra beszerzését tették lehetıvé, ezenkívül 
tartalék láncokkal egészítettük ki a láncfőrészes készleteket. 
 
Új gázálarcok 
A X. kerületi polgári védelmi kirendeltség vezetıjének közvetítésével további 80 
db új AUER 3S Basic típusú panorámaálarc érkezett az Egyesülethez az egyik 
kıbányai gyógyszergyártól. Az új típus leírása és használata bekerült a BASIC 
Önkéntes Alapfelkészítési Program oktatási anyagába. 
 
Ruházati fejlesztés 
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Folytatódott a 2008 elıtt beszerzett gyakorló ruházat fényvisszaverı csíkozással 
történı ellátása, nyáron az EFOTT biztosításban résztvevı állomány részére 
beszerzésre került további három öltöny nyári gyakorló ruházat. 
 

 
RENDEZVÉNYEK 
 
Polgári Védelmi Világnap – március 01. (február 25.), Papp László 
Sportaréna 
Február 25-én Polgári Védelmi Napot rendezett az Országos Katasztrófavédelmi 
Fıigazgatóság Budapesten. A Papp László Budapest Sportarénába más 
együttmőködı és hivatásos szervezetek mellett Egyesületünk is meghívást 
kapott. Szerény kiállításunkon bemutattuk szervezetünk mőszaki mentı, 
egészségügyi, lakosságvédelmi és vezetésbiztosító képességeit az érdeklıdıknek. 

 
A rendezvényen mutattuk be „Protector a Barátod” címő kiadványunkat, 
amelynek magyar nyelvő változatát a Nemzetközi Polgári Védelmi Szervezettel 
együttmőködve, az eredeti angol nyelvő kiadvány alapján készítettünk el alsó 
tagozatos általános iskolás diákok számára az elmúlt év végén. E kiadvány 
mellett a nemzetközi szervezet idei ajánlása alapján preventív információs 
kampányunk plakátjainak elsı példányait is a Sportarénában mutattuk bele. 
 
Közbiztonsági Nap Óbuda – május 09. 
Május 09-én szerény kiállítással Egyesületünk is részt vett az Óbudai 
Közbiztonsági Napon, amelyet a III. kerületi Csobánka téren rendeztek meg a 
szervezık. Kiállításunkon immár hagyományosan barátságosan, közérthetıen 
igyekeztünk megismertetni az érdeklıdı polgárokat a polgári védelem 
feladataival, valamint az Egyesület céljaival és tevékenységével. Kiállításunkat 
sokan felkeresték, a gyerekek figyelmét pedig "Protector a barátod" címő 
ismeretterjesztı képregényünkkel keltettük fel. 
 
Hegyvidéki Napok – közbiztonság, május 16. 
Május 16-án került megrendezésre a Közrendvédelmi és Családi Nap a 
Hegyvidéki Napok programsorozaton belül. A Gesztenyés kertben tartott 
rendezvényen nemcsak kiállítóként vett részt, hogy az érdeklıdıkkel 
megismertesse a polgári védelem feladatait, az Egyesület céljait és 
tevékenységét. A rendezvény látogatóinak mintegy 100 adag gulyáslevessel 
kedveskedtünk, amely mellé a friss kenyeret két támogatónk, a Spindy Bt. és a 
Szt. Márton Kft. biztosította. Miközben gulyáságyúnkban készült a leves, 
párhuzamosan az Ízkavalkád fızıverseny rendvédelmi csapatában is részt 
vettünk, bográcsunkban szarvaspörkölt készült mindenki megelégedésére. 
Szarvaspörköltünk holtversenyben elsı helyezést ért el nagy örömünkre. 
Kiállításunkat sok érdeklıdı megtekintette, a gyermekeknek persze a láncfőrész 
mellett ezen a rendezvényen is a "Protector a barátod" címő képregény tetszett. 
 
 
TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS 



13/24 

 
Ifjúsági versenyek 
2009. április 16-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 további budai kerületek ifjúsági versenyein segítettük az egyes 
állomások mőködését elsısorban a mőszaki mentés, árvízvédelem és a 
radiológiai-, biológiai- és vegyi védelem területein. 
 
Iskolai Rendvédelmi Napok, szeptember-október 
A Hegyvidéki Önkormányzat Védelmi Csoportja az év folyamán iskolai 
rendvédelmi napokat szervezett az érdeklıdı XII. kerületi intézményekben. Az 
Arany János Általános Iskola és Gimnáziumban, valamint a Virányosi általános 
Iskolában megrendezett programokon az osztályok 6-8 állomáson különbözı 
rendvédelmi területekkel ismerkedhettek meg. Mindkét rendezvényen 2-3 
állomáson Egyesületünk önkéntesei foglalkoztak a gyerekekkel, akik 
megismerhették az Egyesületet és hazai katasztrófavédelem rendszerét, 
valamint alapvetı elsısegélynyújtó fogások sajátíthattak el. 

 
 
ÖSSZEFOGLALÓ 
 

2009-ben az Egyesület a káreseményekhez kapcsolódóan a készenléti fokozatokat 
továbbra is gyorsan és jól változtatta, a tényleges riasztásokra a lehetı 
leghamarabb, megfelelıen reagált. Az elsı járırök megalakítása az elsı 
bejelentések, riasztások vételétıl számított 1-1,5 órán belül megtörtént, újabb 1 
óra múlva kiindítottuk a második járırt is (júniusi vihar). A gyors reakcióidıben 
nagy szerepe volt az elmúlt évek fokozott alkalmazási készenlétei során kialakult 
ügyeleti rutinnak. 

Az elmúlt években szoros, szakmai együttmőködést alakítottunk ki a Fıvárosi 
Tőzoltóparancsnoksággal, a viharkárok felszámolására vonatkozó riasztások 
jelentıs részét a Tőzoltóság hírközpontjától vette át ügyeletünk, önkénteseink az 
együttmőködık megelégedésére végezték munkájukat. A tapasztalatok alapján, 
amennyiben lehetséges, a jövıben meg kell vizsgálni annak lehetıségét, hogy a 
hírközpont és az ügyelet közvetlen összeköttetése, a két szervezet még szorosabb 
mőveleti együttmőködése hogyan valósítható meg. 

Budapesten építési munkálatok közben továbbra is sokszor találnak II. 
világháborús robbanószerkezeteket a munkások. A tőzszerész vizsgálat, a 
hatástalanítás idejére szükséges kisebb-nagyobb kitelepítések, az eseményekhez 
kapcsolódó felderítések szervezetünk számára is feladatokat jelentenek. A 
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polgári védelmi, egyesületi feladatok szemszögébıl vizsgálva mőveleti 
szervezetünk 2009-ben is kiválóan mőködött együtt a hivatásos és az 
önkormányzati szervezetekkel a kitelepített lakosok befogadásának 
megszervezésében, megvalósításában, a vezetés feltételeinek biztosításában és a 
befogadottak tájékoztatásában. Tapasztalataink alapján folyamatban van egy 
gépkocsira szerelhetı mobil hangosbeszélı készlet kialakítása. 

Júliusban az EFOTT rendezvény biztosításában való ismételt részvétel tavaly is 
fontos tapasztalatok megszerzését biztosította az Egyesület és a résztvevı 
önkéntesek számára. A tapasztalatok alapján tovább csiszoltuk az összeállított 
mobil orvosi segélyhely egységkészlet tartalmát, elrendezését. A komplex 
katasztrófavédelmi ügyelet hatnapos mőködtetése valós feladatok elé állította 
mőveleti szervezetünket, elsısorban egészségügyi és üzemeltetési szempontból 
jelentıs, hatnapos gyakorlatként tekintünk az EFOTT biztosítására, ahol 2009-
ben egy vihar miatt mőszaki mentı feladatra is sor került. 

2009-ben, 2008-hoz képest kétszeresére nıtt az Egyesület tevékenységében az 
alkalmazások és az ügyeleti szolgálatok alatt befektetett önkéntes munka, amely 
több okra vezethetı vissza. Káresemények tekintetében a nyári árvíz sok 
önkéntes részvételét igényelte a védekezési munkálatokban, az egészségügyi és 
katasztrófavédelmi ügyeletek, rendezvények biztosítása tekintetében a júliusi 
EFOTT rendezvényrıl fontos elmondani, hogy az elızı évhez hasonlóan az 
ügyeleti tevékenység 11 önkéntesünknek 6 napon keresztül folyamatosan 
feladatokat adott a segélyhely telepítésétıl a sérültek ellátásán és mőszaki 
mentı feladatok ellátásán át a logisztikai feladatokig. 

A képzésekhez, gyakorlatokhoz és káreseményekhez kapcsolódó 
megalakulásoknál fennálló nehézségek az új megalakulási hely birtokbavételével 
hamarosan megszőnnek, az eszközök raktározása és a beérkezı önkéntesek 
átöltözése megfelelı körülmények között történhet a jövıben. Az új objektumban 
lehetıség lesz képzéseink elméleti és bizonyos gyakorlati foglalkozásinak 
megtartására is, így a tanfolyamok logisztikai támogatására kevesebb energiát 
kell fordítanunk majd. 

Képzéseinknek, tanfolyamainknak köszönhetıen önkénteseink körében minıségi 
változás tapasztalható. Önkénteseink jelentıs része BASIC vizsgával 
rendelkezik, az erre épülı specialistaképzéseinknek köszönhetıen pedig egyre 
több önkéntes választ valamilyen szakterületet, amely számára érdekes, és 
amelyrıl mélyebb ismereteket szeretne elsajátítani, 2009-ben 15 fölé emelkedett 
specialista önkénteseink száma. 

Beszerzéseink, fejlesztéseink során továbbra is a beavatkozó mőveletek, 
alkalmazások sikeressége érdekében önkénteseink biztonságát, a ránk váró új 
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kihívásokat, a meglévı képességek tovább fejlesztésének és az állomány jobb 
felkészültségének, begyakorlottságának lehetıségeit vesszük figyelembe. 

Ahogyan az elızı években sem, a 2009. évben sem volt olyan riasztása az 
Egyesületnek, amelyre ne tudott volna reagálni, minden egyes riasztást 
megalakulás, vonulás, majd felderítés követett. A káreseményeket, amelyekhez 
járıreink vonultak, mindig nehéz összehasonlítani az elmúlt évek eseményeinek 
statisztikáival, hiszen az elızı évben például nem vettünk részt árvízi 
védekezésben. A statisztikában 1 riasztásként tőnik fel egy „kidılt fa” jellegő 
esemény is és 1 riasztásként tőnik fel egy 40 lakóházat érintı árvízi védekezı 
mővelet is. Az adatok torzulását elkerülendı, nem szerettük volna becsléssel 
konvertálni, „közös nevezıre hozni” az egyes eseményeket, az események méretét 
az önkéntes munkaórák száma véleményünk szerint megfelelıen tükrözi. A 
riasztások száma sok más mellett, – nagy örömünkre – az együttmőködık 
szervezetükbe vetett bizalmának növekedésével is magyarázható. Az elmúlt 
három év riasztási- és felderítési adatait összehasonlítva megfigyelhetı, hogy a 
2008. év kiemelkedik, ez a jelenség az emlékezetes Emma-vihar utáni 
tevékenységet tükrözi. Ehhez hasonló 2009-ben nem volt, azonban emellett 
megfigyelhetı, hogy nagyobb arányban volt lehetıségünk a káresemények 
felderítésén túl valódi beavatkozásra. 

2009-ben az Egyesület anyagi helyzete összességében stabil volt, a rendelkezésre 
álló források felhasználásával általános és mőveleti mőködésünk hátterét 
biztosítani tudtuk, azonban a fejlesztésekhez rendelhetı források segítségével 
mindössze meglévı beavatkozó képességeink finomítását, csiszolását tudtuk 
végrehajtani, hasonlóan az elızı évhez. Egyesületünk a 2007. végén történt 
betörés ügyében a bírósági tárgyalásra, illetve a az eljárás lezárására vár, addig 
a biztosító a kártérítési összegbıl fennmaradt 100.000 forint összeget 
visszatartja. 

Az év során új támogatók is felismerték az önkéntesség erejét, valamint az 
Egyesületben rejlı lehetıségeket, és így már İk is hozzájárulnak feladataink 
ellátásához, mőködésünkhöz és fejlesztéseink megvalósításához. Támogatóink 
biztosítják mőködésünk és fejlesztéseink anyagi hátterét, ennek az önzetlen 
segítségnek köszönhetı az Egyesület továbbra is jó ütemő és bár sokszor kisebb 
lépésekkel haladónak tőnı, de folyamatos fejlıdése, gondolva itt a látványos 
eszközbeszerzések mellett a meglévı készletek aktualizálására, fejlesztésére, a 
képzési rendszer, és ez által az önkéntesek fejlesztésére. 
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