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

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a FPVI X. kerületi Kirendeltség 2008. évi 
feladat - és ellenőrzési tevékenységét, a FPVI által kiadott munkaterv tervezési alapadatai, 
továbbá a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2008. évre szóló 
munkaterve, valamint a kerületi Védelmi Bizottság munkatervében meghatározottak és a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által 2008. évre költségvetési tervben 
biztosított feltételeknek megfelelően tervezte és hajtotta végre. 

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

VÉGREHAJTOTT FELADATOK; 

• A 20/1998. BM rendelet, valamint a 18/2006. Kormányrendelet (SEVESO II) alapján és a 
kerületi Védelmi Bizottság munkatervében meghatározott ütemterv szerint 13 veszélyes 
üzemnél történt bejárás, polgármesteri hatáskörben történő szervezése és végrehajtása. 

• Többszöri visszaellenőrzések végrehajtása azoknál a gazdálkodó szervezeteknél, ahol 
probléma merült fel a VB bejárások során (pl.: MEZÉPEX 2000 Kft. Xintex Kft.). 

• A kerületben működő összes veszélyes anyagokat alkalmazó üzem Veszélyelhárítási 
Terveinek pontosítása. 

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

• Ez év tavaszán, 17. alkalommal - új helyszínen - sikeresen lezajlott a Kőbányai 
Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny, melyen 10 kerületi általános iskola és 7 középiskola 
vett részt. 

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

• A kerületi óvóhelyek folyamatos ellenőrzése nem a jóváhagyott ütemterv szerint, nem 
teljes körűen, de megvalósult. A jövőre nézve át kell értékelni az eddigi óvóhely 
ellenőrzési ütemtervet, azt felülvizsgálva egy hatékony ellenőrzési rendszert kell 
kidolgozni. 

• A telephely - engedélyezési eljárások figyelemmel kisérése, szakhatósági feladatok 
ellátásában való közreműködés. 

• A kerületi VB feladataiban való aktív részvétel. Gyakorlatok, üzembejárások, tervezése az 
ezzel kapcsolatos szervezési és koordinációs feladatok végrehajtása, a VB tájékoztatása a 
végrehajtott feladatokról. 

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

■ A már meglévő együttműködési megállapodásokat a kirendeltség felülvizsgálta, és szinte 
minden esetben újrakötötte azokat, továbbá új megállapodásokat kötött gazdálkodó és 
civil szervezetekkel. 

• ADR ellenőrzések a Veszélyhelyzeti Felderítő Szolgálattal mely a kerületen áthaladó 
veszélyes anyagok közúti szállításának biztonságát célzott ellenőrizni. 
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• A kerületi veszélyes anyagokat alkalmazó gazdasági szervezetek vezetőinek, illetékes 
szakembereinek, a kerületi önkormányzati és rendvédelmi szervek vezetőinek 
megrendezésre került (idén első alkalommal - de hagyományteremtő szándékkal) a 
„Kőbánya Biztonságáért" szakmai nap. 

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

• A Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetséggel és a Katasztrófa 
Elhárítási Csoporttal közösen kerületi rendezvényeken lakosságfelkészítést, és 
tájékoztatást hajtottunk végre. 

• VPOP-val közös ellenőrzéseken való részvétel a kerület biztonsága érdekében. 
• A Mezépex 2000. Kft. kerületi tevékenységének megszüntetése, melyhez feltehetően a 

folyamatos együttes hatósági nyomásgyakorlás és szankcionálás is hozzájárult. 

A feladatok végrehajtása során az alábbi célok megvalósulását tűztük ki: 

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

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

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

• A biztosított pénzeszközök cél- és feladatorientált felhasználása, a polgári védelem 
eszközrendszerének fejlesztése. 

• A polgári védelem által használt létesítmények fejlesztésével, állagmegőrzési feladatainak 
végrehajtásával el kell érni, hogy a létesítmények állapota ne romoljon tovább és biztosítsa 
az ott dolgozók, illetve az oda betelepülő állomány egészséges munkavégzési 
körülményeit, továbbá különböző időszakokban a védelmet. 

• A Prevenciós Program folyamatos pontosításával, a gyakorlatok megtartásával biztosítani 
kell, hogy az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben, iskolákban dolgozók 
megismerjék a polgári- és katasztrófavédelem feladatait s felkészüljenek a védekezési 
feladatokra. 

I. VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS, EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETE 

1) Személyügyi- munkaügyi tevékenység: 
• A FPVI X. kerületi Kirendeltség ügyrendjében és állománytáblában meghatározott 

létszáma 2 fő, melyből 1 fő hivatásos, 1 fő közalkalmazott. A kirendeltség feltöltöttsége 
100 %-os. Az FPVI állományán kívül a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat állományából két fő vesz részt a kirendeltség munkájában. 

• Oktatás, képzés: rendszeresen részt veszünk az OKF és FPVI által szervezett 
továbbképzéseken az FPVI által szervezett Tanulónapokon, a kirendeltség vezető 
november hónapban vegyi felderítői kiképzésben december hónapban EDR képzésben 
részesül. 

2) Együttműködési tevékenység: 
• A kerületi Kirendeltség munkakapcsolata a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzattal napi és rendezett, szükség esetén azonnali. 
• A kerületben a védelem igazgatás területén jelentkező polgári- és katasztrófavédelemi 

feladatainkat a Védelmi Bizottság éves munkatervében meghatározottak szerint végezzük. 
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■ A kerületi kirendeltség együttműködési feladatai a társadalmi szervekkel, társadalmi 
szerveződésekkel és a karitatív szervekkel Együttműködési Szerződések, valamint 
személyes kapcsolatok kialakítása útján rendezett. A már meglévő együttműködési 
megállapodásokat a kirendeltség felülvizsgálta, és szinte minden esetben újrakötötte 
azokat, továbbá új megállapodásokat kötött gazdálkodó és civil szervezetekkel. 

• A 80/1998. Kormányrendeletben meghatározottak szerint, valamint az Önkormányzat 
kiértesítése alapján a Kirendeltség a telephely engedélyezési eljárásban közreműködik. 

• A kerületbe települt gazdálkodó szervezetekkel, azok vezetőivel, továbbá a polgári 
védelmi feladatok végzésére kijelölt munkatársakkal folyamatos a munkakapcsolat. 

• A Vöröskereszt 5. régiója felkészítése folyamatban van a meglévő együttműködési 
megállapodás alapján. 

3) Civil kapcsolatok, kommunikáció és sajtótevékenység 
• A lakosság tájékoztatására a Kőbányai Hírek című önkormányzati közösségi lappal 

rendezett a kapcsolatunk. 
• Együttműködési megállapodás alapján a Szent László Gimnázium kommunikáció szakos 

hallgatói és a szaktanár rendezvényeinken, felkészítéseinken felvételt készít, és az ATV a 
Kőbányai Híradóban megjelenési lehetőséget biztosít a kirendeltség számára. 

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

• Szintén együttműködési megállapodás alapján a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 
honlapja is folyamatos tájékoztatást ad a kirendeltség munkájáról, kiemelt eseményeiről, 
rendezvényeiről. 

• Folyamatos a tájékoztatás Kőbánya honlapján, és a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság 
honlapján is. 

• Alkalmanként a kirendeltség anyagot küld az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
honlapjára is, és a Katasztrófavédelem c. folyóiratba. 

A kirendeltség kommunikációja, médiában való megjelenése az elmúlt egy évben 
hatékonyabbá vált, és megsokszorozódott az elmúlt évekhez képest. 

II. MEGELŐZÉSI, HATÓSÁGI, FELKÉSZÍTÉSI TERÜLET 

1) Hatósági tevékenység: 
• Katasztrófaveszélyes üzem bejárása - polgármesteri hatáskörben - hatósági jogkörrel: A 

kerületi VB éves Ütemterve alapján történt az ellenőrzések megszervezése és 
végrehajtása. 13 kerületi veszélyes anyagokkal foglalkozó gazdálkodó szervezetnél. 2 
gazdálkodónál utóellenőrzés (Mezépex 2000. Kft., Xintex Kft.) történt a feltárt 
hiányosságok pótlásának ellenőrzése céljából. A bejárásokat mind az eljáró hatóságok 
mind a gazdálkodók komolyan veszik. 

• Óvóhely területén: az életvédelmi létesítmények ellenőrzése nem a jóváhagyott Óvóhely 
Ellenőrzési Ütemtervnek alapján kerül végrehajtásra, de megvalósult. A jövőben - mivel 
voltak problémák az ütemterv szerinti végrehajtással a kirendeltség tervezi az eddigi 
ellenőrzési rendszer felülvizsgálatát, és egy hatékony, új ellenőrzési rendszer kidolgozását. 
A kerületben felfektetett OH és MAP Kataszter alapján 195 db óvóhely (lakossági 166 db, 
befogadóképessége 13.544 fő; üzemi 26 db befogadóképessége 6.745 fő), 279 db 
megerősítésre alkalmas pince (MAP) (befogadóképessége 32.022 fő) és 14 db barlang/tár 
(befogadóképessége 198.000 fő) található. Az óvóhelyek általános állapot elhanyagolt, 
leromlott. 
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• Telephely - engedélyezési bejárások során: 64 alkalommal telephely engedélyezési 
állásfoglalás elkészítéséhez adatok felterjesztése a FPVI Védelmi és Hatósági Osztályra. 

• Nyomvonal- és építési engedélyezések: nyomvonal, illetve területrendezés 
engedélyezéséhez állásfoglalás kialakításának segítése - ezek egyike sem sértett polgári 
védelmi érdeket. 

2) Ipari baleset- megelőzési tevékenység: 
• A kerületi alaptervek és speciális mellékleteik pontosítása folyamatos. A kirendeltség a 

telepengedélyezési szemlék alapján, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Hatósági Főosztály segítségével bővíti adattárát, adatlappal megkeresi az 
új, vagy még az adattárban nem szereplő kerületi cégeket. 

• A kirendeltség megkezdte a kerületi társasház kezelőket tartalmazó, mindenre kiterjedő 
adattár elkészítését. 

• A kerületi gazdálkodó szervek által készített (23 db) Veszélyelhárítási Tervek pontosítása 
megtörtént. A kerületben az idei évben több változás történt, az elmúlt évekhez képest 
csökkent a Veszélyelhárítási Terv elkészítésére kötelezett üzemek száma 
(technológiaváltás, megszűnés, felszámolás, elköltözés). 

• A kerületben telepített lakossági, továbbá a gazdálkodó szervezetek riasztását biztosító 
LRBV sziréna rendszer éves felülvizsgálata megtörtént. Annak állapota közepes műszaki 
színvonalú. 

3) Lakosságfelkészítési tevékenység: 
• A kerület I. veszélyeztetettségi sorolására tekintettel a lakosságtájékoztatás és felkészítés 

fontos feladat. A kirendeltség részére a lakosság fontos és célirányos terület, akiknek 
tájékoztatása és felkészítése további feladatokat határoz meg. 

• Megkezdtük a kerületi általános iskolákban a felmenő rendszerű polgári- és 
katasztrófavédelmi felkészítési programot. Jelenleg a kerületi általános iskolák 5. 
osztályosait keressük meg - együttműködve a Dr. Sztanek Endre Alapítvánnyal - és 
tartjuk meg az osztályonként egy felkészítő órát. 

• A jövőre vonatkozóan széleskörű tájékoztató, felkészítő munkát kell végrehajtani, melyet 
indokolttá tesz a kerület katasztrófa veszélyeztetettsége. 

4) Polgári Védelmi szervezetek felkészítésének helyzete: 
• A polgári védelmi operatív törzs felülvizsgálata, a szükséges felmentések, új beosztások 

megtörténtek. Az új törzs felkészítése 2008 júniusában lebonyolításra került. A 
kirendeltség tervezi, hogy a jövő évtől a törzs rendszeres, ismétlődő felkészítését szolgáló 
tréninget dolgoz ki, és valósít meg éves gyakorlat keretében. 

• Az idei évvel megkezdődött az üzemi polgári védelmi szervezetek felkészítése is. (Richter 
Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., Állami Nyomda Nyrt.) 

• Folyamatban van a kerületi polgári védelmi szervezetek felülvizsgálata mely 1700 
személlyel kapcsolatos adatpontosítást, azzal kapcsolatos ügyintézést jelent. 

III. VESZELYHEZETI-KEZELÉSI TERÜLET: 

1) Főbb kiemelt beavatkozások, veszélyhelyzet kezelések: 
• 2008. évben a kerületben egy jelentős katasztrófavédelmi esemény a Cantoni Kőbányai 

Textil Kft-nél volt, május l-jén bekövetkezett tűzeset. Az esemény a szerencsés időjárási 
körülményeknek köszönhetően lakosságvédelmi döntések, intézkedések meghozatalát, 
nem tette indokolttá. 
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2) Mentésszervezési tevékenység: 
• A polgári védelmi szervezetek megalakítása során meghatározó volt a BM. PVOP. Elvi 

Állománytábla továbbá a kerület veszélyeztetettségét figyelembe vevő és a sajátos 
veszélyhelyzetre alkalmazható pv szervezeteket tartalmazó, a 4/7/1999 - es számon 
jóváhagyott Megalakítási Terv. Folyamatban van a kerületi polgári védelmi szervezetek 
felülvizsgálata. 

• Feladatként jelenik meg a Rákos-patak menti kábelégetés által szennyezett területek 
kármentesítési munkálatainak előkészítése, és végrehajtásának segítése. Ennek keretén 
belül megtörtént a kárterület mintavételezéssel történő felmérése, melyet kirendeltségünk 
végzett el. 

3) Lakosságvédelmi tevékenység: 
A X. kerület I. veszélyeztetettségi besorolású, alapvetően a vegyi veszéllyel számolhatunk, 
mint potenciális veszélyforrással, valamint a rendkívüli, szélsőséges időjárás által okozott 
károkkal. 
• Vegyi veszély: a kerület sorolására figyelemmel, a kerületben 23 gazdálkodó szervezet 

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

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

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

4) Minősített időszaki tevékenység: 
Kerületünkben 2008. évben nem volt olyan esemény, amely minősített időszaki tevékenységet 
vont volna maga után. 

5) Ügyeleti rendszer helyzete: 
A kerületben az alkalmazás időszakára meghatározott Kerületi Riasztó-értesítő Ügyeleti 
Szolgálat okmányai - ügyeleti szolgálati utasítás, és egyéb nyilvántartások - rendelkezésre 
állnak, naprakészek pontosítottak. 

6) Gyakorlatok, gyakorlások 
• A kirendeltség kezdeményezésére a Védelmi Bizottság kettő sikeres riasztási gyakorlatot 

hajtott végre, mely keretén belül megtekintésre került a Ceva Phylaxia Oltóanyagtermelő 
Zrt. kiürítési gyakorlata, és a Kápolna téri Általános Iskola elzárkózási gyakorlata. 

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

IV. HELYREÁLLÍTÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS TERÜLETE 

A kerületben ez irányú polgári védelmi - katasztrófavédelmi feladat az év során nem volt. 
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V. GAZDÁLKODÁS, MŰSZAKI FENNTARTÁS, FEJLESZTÉS 

1) Pénzügyi gazdálkodás: 
Az év során kiadásaink ütemezetten történtek, de nehézséget jelentett a kirendeltséget ért, 
bűncselekményekkel (betörés a Vezetési Pontra, és a 2 db M63 sátor ellopása a Maglódi úti 
Napközis Táborból) okozott károk helyreállítási költségeinek megteremtése. Az 
önkormányzati költségvetésben polgári védelmi szakfeladat címen a 751670 pv. költséghelyen 
2008. évre eredeti előirányzatként 12.306.000,- forintot tervezett, melyet az Önkormányzat 
Képviselő Testülete 11.759.612,-Ft-ban fogadott el. 

2) Műszaki tevékenység: 
• Béke időszaki működési hely, - Irodák - Bebek u. 1.: A kirendeltség használatában lévő 

irodában a szükséges műszaki, karbantartási munkák elvégzése megtörtént. 
• Rendkívüli időszaki működési hely - Vezetési Pont - Bebek u. 1.: Az üzemeltetési 

költségek biztosítottak. Teljes alapterülete 700 m2. A Vezetési Pont rekonstrukciója ebben 
az évben sem történt meg. Tekintettel a költségvetés feszítettségére a testület nem hagyott 
jóvá pénzösszeget. Több éve elmaradtak mára halaszthatatlanná vált munkák, melyek 
elvégzésére a vezetési pont alkalmazhatóságának szempontjából elengedhetetlenül 
szükség van: 
• A szükségvilágítás, szünetmentes áramforrásának kiépítése. 
• A nyílászárók Lb., Gb, Glb, ajtók deformálódásának megszüntetése, rozsdátlanítás, 

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

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

• Kisirattár és a volt kazánház lomtalanítása és az Kisirattár fertőtlenítése, kifestésé. 
• A kerületi Központi Polgári Védelmi Anyagellátó - raktár - Kozma u. 15.: Az itt tárolt 

anyagok a raktári előírásoknak megfelelően rendezettek, elkülönítettek. 
• A HFX 103 rendszámú Lada Niva terepjáró gépjármű téli időszakra történő felkészítése 

megtörtént. A gépjármű kora (9 év), költséges fenntartása jövő évben indokolttá teszi a 
cseréjét. 

3) Informatikai és távközlési tevékenység 
• Informatikai ellátottság: A kirendeltség technikai biztosítottsága megfelelő. A 

dokumentumok havonta mentésre kerülnek. 
• Vezetékes és vezeték nélküli híradás helyzete: A rendkívüli időszak működési feltételeire 

biztosított két fővonal átkapcsolással a KVB VP. - re átirányítható, így védett 
elhelyezésben is biztosítva van a vezetékes híradás. Ezek a vonalakat jelenleg készenléti 
állapotban tartjuk (készenléti díjat fizetünk utánuk).A kerületben a rádióhíradásának 
feladatait 2 db stabil (1 db gépkocsiba beépített) és 3 db mobil rádiókészülék látja el. A 
rádiórendszer technikailag jó állapotú, a stabil rendszer 100%-os lefedettségű. A 
kirendeltség rendelkezik két EDR rádióval. 

• Riasztó eszközök helyzete: A légi RBV és katasztrófa időszaki riasztást szolgáló polgári 
védelmi sziréna rendszer 30 darab meglévő, telepített, továbbá 5 darab telepítésre tervezett 
- a minősített időszakban telepítendő - riasztó eszközzel 100%-os lefedettséget biztosít a 
kerületben. A rendszer állapota közepes műszaki színvonalú. A közeljövőben kiépítésre 
kerül a Molari rendszer. 
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VI. ÉRTÉKELÉS 

A Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság X. kerületi Kirendeltség területén egyenletes, 
feladatorientált, konstruktív munka folyt, melynek eredményei: 
• Felkészített, felkészült polgári védelmi törzs. 
• Hatékony együttműködés a kerületi veszélyesanyag gazdálkodókkal, rendvédelmi 

szervekkel, hatósági, egészségügyi, oktatási intézményekkel. 
• Aktualizált együttműködési megállapodások. 
• Költséghatékonyabb gazdálkodás. 
• A kirendeltség kommunikációja, médiában való megjelenése hatékonyabbá vált, és 

megsokszorozódott az elmúlt évekhez képest. 
• Sikeres rendezvények lebonyolítása: 

- Kőbányai Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny (szervezés, lebonyolítás) 
- Kőbányai Majális (részvétel, logisztikai segítségnyújtás) 
- Kőbányai Gyermeknap (együttműködőkkel programszervezésben segítségnyújtás) 
- I. Kőbányai Rendvédelmi Nap (részvétel, logisztikai segítségnyújtás) 
- Autómentes nap (logisztikai segítségnyújtás) 
- „Kőbánya Biztonságáért" szakmai nap (szervezés, lebonyolítás) 

CÉLOK A JÖVŐRE NÉZVE: 

1) Szervezeti célok: 
• A kirendeltség napi, heti, havi és éves tevékenységének és feladatainak átlátható és 

strukturált mederbe állítása. Ezek kapcsolatának állandó ellenőrzése az FPVI által 
támasztott követelményekkel, és ezekről a munkatársak teljes körű tájékoztatása. 

• A kirendeltség állományának felkészültsége. Cél: az állomány felkészítése, hogy 
tevékenységében mindig a szervezet céljait és az abból adódó felelősségi köröket tartsa 
szem előtt. A hibák teljes körű proaktív megelőzése, a kivédési mechanizmusok rutinná 
tétele. 

2) Szakmai célok: 
• Rákospatak menti kábelégetési kárterületek kármentesítési munkálatainak segítése. 
• Veszélyesanyag gazdálkodókkal napi kapcsolattartás, tevékenységük folyamatos 

nyomonkövetése, kőbánya veszélyeztetettségének nyomon követése, és 
veszélyeztetettségének aktualizálása. 

• A tanulóifjúság felkészítésének folytatása. 
• Lakosságfelkészítés. 

Budapest, 2008. november 6. 

Csepregi PétéfQjv^főhadnagy 
Kirendeltség-vezető 
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