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BEVEZBTES

A BalatonftizfoiHivatdsos Ttizolt6parancsnoksig (tov6bbiakban: Parancsnoks6g) a 2017.6vi
besz6mol6jdt az 1996. 6vi XXXI. tiirvdny 30. $ (5) bekezdds, es az 5012014. BM OKF

foigazgat6i int6zked6s alapjbn kdszitette e l.

1. L20r7. Ev LEGFONTOSABB riizvfronl,Ml FELADATAI, CELKITUZf,SEI

Legfontosabb feladatunk a Balatonfrizf6i HivatSsos Tizolt6parancsnoks6g (tov6bbiakban:

Parancsnoks6g) miikiid6si teri.ilet6n a mento-ttizvddelmi feladatok ell6t6sa, segits6gnyrijt6s a

legrcividebb id6n beliil az illlampolg6rok rd,sz!,re. A mtikod6si teriilettink 12 telepi.il6s

kozigazgatilsi teriilete (fiiggel6k l. szimri tilbliuat), Balatonfiiredi J6rds 6s Balatonalmridi

J6r5s tertiletdn takilhat6 311,71km2 tertileten es 24.662 f6 6lland6 lakossal.

A 12 teleptildsb6l 2 teleptil6sre (Fiile, Balatonf6kajrir) a Polg6rdi Onkormiinyzati
Trizolt6parancsnoks6g (tov6bbiakban: Polg6rdi OTP) vonul6s6t kell elrendelni, melyet a
Veszprdm Megyei Katasztr6favddelmi lgazgatositg Miiveletir6nyit5si Ugyelete hajt v6gre.

Ezek a telepiildsek a Polgrirdi Otp elsodleges miiveleti k<irzet6be tartoznak, az elsodleges

beavatkozilst megkezdik, majd amennyiben hivat5sos egys6g is 6rkezik a helyszfnre, r6sztikre

a tiizolt6s-v ezetest 6tadjdk. A telepi.il6sek katasztr6fav6delmi osztdlyba sorol6s6t a fiiggel6k 2.

sz6mri tf,blhzata mutatj a.

Onk6ntes Tiizolt6 Egyesiilet nem tal6lhat6 a mtikdd6si teriiletiinkon.

A Parancsnoks6g mtikrjd6si teri.ilete vonatkoz6sdban a kiemelt fontossiigri l6tesitmdnyekre

Trizoltrlsi- 6s Miiszaki Mentdsi Terv (tovribbiakban: TMMT) elk6szitds6re kcitelezett. Jelenleg

24 darabbal rendelkeziink (fiiggel6k 3. sz6mri thblinzt), melyek megtal6lhat6ak a hirad6-

tigyeleten, valamint a Miiveletirrlnyit6si Ugyeleten. Ezeknek a terveknek az egyszerisitett,
helyszinrajzzal elkitott viltozata (ETMMT) a k6szenl6ti g6pjrirmtifecskend6n keri.iltek

elhelyezdsre, igy sziiks6g eset6n gyorsabban, hat6konyabban kezdhetoek meg 6s hajthat6ak

vdgre a trizoltSsi-6s mtiszaki mentdsi feladatok.

A ment6-tiizv6delmi feladatokat I db g6pj6rmtifecskend6vel 6s 2 db ki.ildnleges g6pj6rmiivel

l6duk el (fiiggel6k 4. szimlf thblhzat).

A Parancsnoks6g miik6d6si teriilet6n tal6lhat6 veszdlyes iizemek kimutatiis6t a fiiggel6k 5.

szim ri titblilzata mutatj a.

2, AZ ELVt.,GZF.TT FELADATOK, MEGTETT INTEZKEDESEK

2.I. XANNSENNENYEK

2017. evben a mtikciddsi teri.iletiinkcin cisszesen 143 tizesethez vonultunk, melybol a tdves

jelzdsek sz6ma 75, kilrkezds elott felsz6molt 1l volt, valamint 152 miszaki mentdshez

vonultunk, melyb6l at6ves jelz6sek szima 13, kidrkezds elott felsz6molt 8 volt. A mtikciddsi

tertilettinkre hivat6sos egysdgek 33 esetben vonultak - melyekbril a tiizeseteket tekin$e 5

beavatkozdst igdnylti, 4 tdves jelzds, 2 kidrkezds ekitt felszdmolt, a mtiszaki mentdsek

tekintetdben 21 beavatkozdst igdnyki, I kidrkezds ekitt felszdmolt esemdny tortdnt - Balaton/l

k5resemdnyn6l tdrtdn6 tart6zkod6sa miatt.



Kiiresetek: Darabszim:
Tr.izesetek 143
Mriszaki mentdsek 152
Ebbdl - Tdves ielzdsek 88
Ebbdl - Kidrkezds ekitt felszdmolt 19
Ebbdl - Szdnddkosan mestdvesztri ielzdsek 0

Osszesen: 29s
jelz6sek nagy szitmht, 67 esetben a mtikciddsi tertiletiinkdn l6v6 l6tesitm6nyek tizjelzo
kcizpontjaib6l erkezo kdzvetlen tiziijelzesek okozt6k, melyekre vonul6si k<itelezettsdgiink
van. A szerek ezen feli.il 39 esetben nem hagyt6k el a szertilrat. A 4412015. sz6mri BM OKF
Int6zked6s I. fejezet 7-8. pontj6nak megfelel6en, a tdves automatikus t[iz6delz6ssel
kapcsolatos adatszolg6ltat6st minden esetben a tiizolt6parancsnok vegzi el.

Polg6rdi 6fp 6n6ll6an 30 esetben vonult Fi.ile, valamint Balatonf6kaj6r telepiil6sek
vonatkoz6sriban. A mtiszaki mentdseket tekintve l6 beavatkozitst igenylo, I kidrkezds elott
felsz6molt esemdny tdrtdnt, ttizesetek vonatkozilsitban 5 beavatkozist ig6nylo esem6ny, 7
tdves jelzds, melybol 4 muiszeres tdves jelz6s volt, valamint I kidrkezds el6tt felsz6molt
esem6ny tcirt6nt.

2.2. A2OI7. EV JELENTOS TUZNSETEI:

2017. janudr 22. - Balatonkenese telepiil6sen egy l0 x 50 m alaptertiletii juhhod6ly
teljes terjedelmdben dgett. A tizben 3 ginpalack felrobbant. Az 6piiletben kb. 200
6llatot tartottak, nagy resze kimenekiilt, 25-30 elpusztult a tizben Ttizcsap nem volt
talSlhato a kcizvetlen krirnyezetben. A mindsttett riasztdsi fokozat II/K volt. Igazgat6i
dAntds alapjdn tiizeseti helyszini szemle kertllt lefolytatdsra.
2017. mdjus 26. - Balatonftizfo teriilet6n munk6latok kcizben egy munkagep az otl
tal6lhat6 5 m3-es PB-gitz tartiiy egyik kivezet6 csdvdt elt6pte, melynek sor6n az abban
levo gia a kcirnyezetbe keri.ilt. A tart6ly kb. 30 szdzalekos toltdtts6gi szinten volt, teh6t
kb. 1,5 mt gin dmltitt ki. Az egysdg a tart6lyon takilhat6 csapokat elzirta, a teri.iletet
kiiirftette. Ki6rkezdsi.inkkor a tart6lyb6l m6g enyhdn sziv6rgott a gdz. Bakony/KML
m6r6seket vegzett a k6reset 50 mdteres kdrzetdben, de vesz6lyes g6zkoncentr5ci6t nem
m6rtek. A g6ztart6,ly a MOL Nyrt. Tulajdona volt, akik a k6reset soriin drtesitve lettek.
Egy szakembertik a helyszfnre erkezett, aki a tartiiyt ledug6zta, a szivilrgist
megsziintette. Az ut6lagos mdrdsek sor6n tov6bbi szivirgitst nem mdrtiink. A tart6ly
nem volt elkerftve, egy mell6kdptilet volt a krizeldben, kb. 5 m6terre, tov6bb6 tizolt6
kdsztil6k nem volt a lu;ftiiy mellett. Szemdlyi sdrtilds nem tdrtdnt. BakonyiKMl a
helyszinen maradt gizvezetek sdrtil6ssel kapcsolatos helyszini szemle lefolytatisira. A
mindsltett riasztdsi fokozat I/K volt.

A
tdves

J
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kigyulladt 6s teljes terjedelmdben 6gett. A IUAV szakemberei az utasokat
leszdllitottitk, az ilramtalanit6st elvdgeztek. A mozdonyb6l kb. 40-50 liter g6zolaj folyt
el, ami a motortdrben l6v6 cscivekben volt. A mozdony izemanyagtart|lya nem s6ri.ilt
meg, a benne l6v6 1500 liter gSzolajat a tiz nem drintette. Az egysdgek 2 db
habsug6rral 6s 4 db H sug6rral a tijzet eloltottdk, a motorteret visszah[itcittdk. Az eset

sor6n szem6lyi sdri.ilds nem tcirt6nt. Az utasokat mentes(to vonatjSrat az 6llomisr6l
tov6bbsz6llitotta. Lakoss5gv6delmi intdzked6sekre nem volt sztiks6g. A minris[tett
riasztdsi fokozat II/K volt.

villim csapott, melynek kdvetkezt6ben a teto kigyulladt. A teto s6tortet6 volt, a

gerincek ment6n a szigetelds ds a kripcserepek alatti tetol6cek 6gtek kb. 70 m2-en. A
padl6st6rbe at:j'znem terjedt 6t. Lakoss6gv6delmi intdzked6sekre nem volt sziiks6g.l
minrisitett riasztdsi fokozat II/K volt.

dpit6sii palatet6s egyszintes csal6di hin lakotere teljes terjedelemben 6gett. A trJ.z a

tetoszerkezetre nem terjedt 6t. Az dpiiletben lak6 1 fo rokonokn6l lett elszillilsolva. A
minrisitett riasztdsi fokozat II/K volt.

2.3. KEMENYTTZZEL KAPCSOLATOS XANNSBUTENY

cserdpk6lyhdhoz brtoz6 kdmdny6ben trjz keletkezett, a k6mdnyb6l parilzs szikra
csapott ki. A k6mdnyben keletkezett h6 hat6srira a k6mdny teljes hosszfiban es

keresztmetszeteben megrepedt. Lakossdgvddelmi intdzkedds keretdben a lak6k, 2

felndtt ds 2 gyermek a telepill1sen ldvri rokonokndl kertiltek elhelyezdsre.
2017. .ianudr 22. - Balatonalmridi telepi.ildsen egy csal6di hin kemenydben dg6s 6s

szikrizfls volt tapasztalhat6. A hiu ftitdse ginkazdnnal megoldott volt.
Lako s s d gvd de lm i i ntd z ke dd sr e ne m v o lt s ziiks d g.

2017. februdr 14. - Balatonfdkaj6r teleptl6sen egy csakidi h6z szobilitban tal6lhat6
fdm kandall6ba begyrijtottak. Rovid id6vel k6s6bb szikr6k sz5,lltak ki a k6m6nyb6l. A
helyszfnre Polg6rdi 6TP vonult. Ki6rkez6st krivet6en az epiletet 6tvizsg6lt6k, a

k6fyh6b6l az lgheto anyagot eltilvolftott6k. A tisztft6nyildson keresztiil a k6m6nyt
fifvizsgillthk melyben a lerak6dott korom illetve kitrfiny izzott, parhzslott. A kdm6nyt
r6szben a rendelkezdsre rill6 eszkdz<ikkel kitakaritottilk, a lehull6 6g6sterm6ket a

tisztit6nyil6son keresztiil elt6'volitott6k. A k6m6ny haszniiatitt megtiltottuk. A
helyszfnen a k6mdnysepro-ipari k6zszolg6ltat6 6ltal ki6llftott tanrisitv6ny
rendelkez6sre rlllt. A teleptilds polg6rmestere az ingatlan ftitds6re ideiglenesen egy
olajradi6tort biztosftott, mely bei.izemeldsre keriilt. Lakossdgvddelmi intdzkeddsre nem
volt sziihsdg.

2017. febru6r 18. Vilonya telepiildsen egy csal6di hinban az 6gdsterm6k
visszaiiramlott a lak6tdrbe. Tov6bbi felderft6st krivet6en bebizonyosodott, hogy a

k6mdny fels6 (padl6s szint feletti) rdszen a kdmdny teljes m6rtdkben el volt dugulva.
Mivel m6s ftit6si lehetosdg nem volt, ez6rt lakoss6gv6delmi int6zkeddsre keriilt sor. Az
ott lak6k Papkeszi telepilldsen, rokonolcndl lettek elhelyeme (2 felnritt ds 3 germek).
2017. mdrcius 10. Kir6lyszentistv6n teleptil6sen egy k6tszintes csalSdi hiz
k6mdnyben a lerak6dott korom, kitriny felt6telezhet6en ki6rkez6si.inkig ki6gett. A
k6mdnybe a ltildszinten egy vfzteres kandal16 volt bekdtve. Lakossdgvddelmi
intdzkeddsre nem volt szilksdg, a ftitds mds m6don megoldott volt.
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2017. mdrcius 14. - Balatonalmidi telepiildsen egy csal6di hriz k6m6nybril szikrik
csaptak ki. A szuter6n ds a padliison l6vti k6mle[6 nyiliison keresztiil az izz6, 69o,
pariizs16 6g6sterm6ket elt6volitottuk. Lakosstigvddelmi intdzkeddsre nem volt sziiksdg,
mivel volt allernativ fiitdsi lehetdsdg.
2017. dprilis 2. - Balatonfizfo telepi.il6sen egy csalidi hinban a vegyes tiizel6sii kaziin
k6m6nye izzott, 6gett, a k6m6nnyel ha!6ros szoba fala megrepedt, az 6rintett szobriba
ftist sziv6rgott Lokossdgvddelmi intizkeddsre nem volt sziiksdg, mivel mds alternat[v
.liil i s i le he t6 si g ne go ldo tt ro lt.

> 2017. szeptember 25. - Balatonakarattya telepi.il6sen egy kdtszintes nyaral6
k6m6ny6ben izzits, parizslls volt tapasztalhat6. Az 696stermdk elvezetri ellen6rzds6rol
k6sziilt tanfsitvriny nem rillt rendelkezdsre a helyszinen. A tulajdonos elmond6sa
alapjdn az elmflt k6t 6vben tulajdonos vriltris volt, az6ta ellenorzds nem tdrt6nt. A
k6m6ny haszniilat6t Balatonl24 megtiltotta. Lakossrigvddelni intdzkedisre nem volt
sz ksdg.

2.4. SZENMONOXIDDAL KAPCSOLATOS f, Sf, MENYEK

2017. mdrcius 16. - Balatonkenese telepiildsen egy fiildszintes csalidi hrizban k6t f6
rosszul lett, fejf6j6sra panaszkodott. 6ket a mentSk megvizsgrilt6k, CO-m6rgez6s
gyanfjrival a Veszpr6mi K6rhizba szrillitottrik. Az egys6g kidrkezdsekor a csalidi hiz
dsszes nyiliisz6r6ja nyitva volt, kiv6ve a h6l6szoba ablaka. A h|zban, a
cser6pkrilyh6ban be volt fiitve. A hrizban taldlhat6 FEC tipusri gitzizemi vizmelegit6
le volt kapcsolva. A cser6pkrilyha k6m6nye a padl:ist6rben rossz 6llapotban volt, a
kitorkoll6sn6l romos volt, az als6 tisztit6nyilisban 6g6sterm6ket taliltunk. A
cser6pk6lyhib6l a marad6k parazsat eltivolitottuk, a hizat tszelloztetliik. Gizkazin
nem volt.
2017. mdjus 5. - Balatonalmiidi telep l6sen egy egyszintes csalidi hr2ban a menttik
egy elhunyt szem6lyt taLiltak. A hrizban erris fiistszag volt, ezdrt hivtrik a trizolt6kat. A
hrizban kdt cser6pk6lyha volt, melyek kciztil a konyhai meleg volt. Ezen kivi.il a
konyh6ban volt m6g egy turb6s fali ginkazim, melynek gflzcszpj t zirva talf'ltuk. A
CO m6r6sek sor6n a szell6ztetett helyis6gekben 20 ppm, a "K"-i csukott szobriban 100
ppm kririili drt6keket m6rttink.
2017. november 30. * Balatonfizf6 teleptil6sen egy k6tszintes csal:idi hriz alagsoriiban
l6v5 vegyes tiizellsii kazan ajrali.},6l ftst szivirgott. A kazAnhiaban l6v5 Honeywell
XC70 tipusir CO 6rz6ke[6 bejelzett. Az egys6g ki6rkezdse ekitt a lak6k a szell6ztetdst
megkezdt6k. Az egys6g a kazhnhi,z l6gter6ben 5 ppm CO mennyisdget m6rt. A kaz6n
6s a k6m6ny vizsghlata sorin az deriilt ki, hogy a k6m6ny nem megfelel<ien miikddik,
nincs megfelel6 huzat. LakosstiSpidelmi intdzkedisre nem volt sziiksdg, mivel volt
a lternat[v fiitd s i le he tdsd g.
2017. december 10. - Balatonfizf6 telepiildsen egy csalddi h6z ftildszinti lak6
r6szdben ds a pince r6szen, ahol a giaizemi FEG C30 "B" tipusrl tiizel6 berendez6st
miikcidtettek, gitzszagot 6reztek. A kaziin melletti falon ds a g6zcsdv6n (MONOX
4000, MV-SZME) CO 6rz6kekik voltak felszerelve, melyek nem jeleztek. A
lak6t6rben, el6szobiiban a mdr6sek 80 ppm, a pinc6ben 96 ppm, a kaz6n helyis6gben
236 ppm 6rt6ket mutattak CO-ra. A gitzszivirgis m6rtivel (Vdlgas GM-8) a kazrin
mellett minimrilis ftildgrizt 6rz6keltiink, amig a kazin miikodott. A gitzszolgiltat6
megrillapitotta, hogy a tiizel5 berendez6snek a levego utrinp6tlisa,6tszell6z6se nem
megfelel6, a kazin tovribbi haszn6latAt megliltotta, a gizm|ro6rit lekdtdtte. I
lak6lmak mds ftitisi lehet6sdgilk is volt (elektromos fiitdg, ig,, lakossripp,|delmi
intdzkedisre nem volt sztiksdg.
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2.5. TiJ ZYIZS GALATI HELY S ZINI SZEM LE (igazgat6 d ii n t6se a tapj ri n)

> 2017. janudr 31. -Balatonkenese telepi.ildsen egy kb. 70 m2 alapteriiletii csalildih6z
4x4 mdter alapteriiletii szobdjiban tiiz keletkezett, kidrkezdstink elott a Linggal val6
6g6s megszrint, a csal6di h6z flisttel telitodott. A szob6ban kdt elhunyt szem6lyt
talSltunk, akik feltehet6en fiistmdrgez6sben hunytak el. A minositett riaszt6si fokozat I
volt. Lakossdgvddelmi intdzkedds alapjdn az ott lak6 feln1tt ferfi rokonokndl kerillt
elhelyezdsre. Haldleset miatt t{izvizsgdlat indult az iigtben.

k6tszintes hiz lak6szintje kb. 36 m2-en terjes terjedelm6ben dgett. A felderitds ds a
beavatkozils krizben egy szemdlyt talSltunk, akit kikis6rtink az 6ptiletb6l. Elmond6sa
alapjfin benzint locsolt sz6t 6s ringyilkoss6got akart elkovetni, ezert gyijtotta fel a
hizat. A minosftett riasztilsi fokozat I/K volt. Biincselehniny megalapozott gtanuia
miatt tiizvizsgdlqt indult az ilgyben.

k6reset sor6n kidertilt, hogy az ingatlan tulajdonosa hamut cintcjtt ki a hina melletti
<jsszehordott szhraz ayarra, gazra, amely 6ltal a tiiz itterjedt egy "kaloz" tipusri vitorl6s
kishaj6ra, amit a tulajdonosa oltott el egy kerti csapr6l. A kishaj6 fele el6gett. Ezt
kovetoen a tiiz fitterjedt a szomsz6dos telekre, ahol 2 db lak6kocsit 6s egy t6rol6t,
valamint a benntik tdrolt 2 db gflzpalackot veszdlyertetett a tiz. Kierkez6si.ink ut6n a
tiz itterjedt az egyik lak6kocsira, abb6l 1 db giupalackot hoztunk ki, amely a tiz
hatisdra felhasadt, de nem robbant fel. Lakoss6gv6delmi int6zked6sre nem volt
sziiksdg. Szemdlyi s6riil6s nem tcirt6nt. A helyszini szeml6t BakonyA(MSZ folytatta le
igazgat6i drintds alapj6n. A min6sftett riasztisi fokozat I/I( volt.

raktilr kdzdtt l6v6 aszfaltozott tertileten l6vo kb. 3 m3-es 6pftkezdsi hullad6k tdrolilsfua
alkalmas f6m kont6ner teljes terjedelmdben dgett. A kontdnerbol atiz nem terjedt iit a
k<irnyezet6re. A tiz alapteriilete kb. 6 m2 volt. lgazgat6i utasit6sra Bakony1Kll{.SZ
tfizeseti helyszini szeml6t folytatott le. Az eset soriin szem6lyi s6riil6s nem tcirt6nt.

melldkdpiilet 6gett, valamint a melldkdpiilet mogritt, a szomsz6d telkdn tal6lhat6
komposztSl6 6s egy feny6fa, mely szintdn 6gett. A tfizeset sor6n szemdlyi sdriilds nem
tortdnt. A Rend6rs6g elmond6sa alapj6n kozveszelyokoz6s gyanija Sllt fenn, ezert
BakonyA(MSZ ttizesetr helyszfni szemldt folytatott le. A min6sftett riaszt6si fokozat
I/K volt.

A jelentos esemdnyekr6l, a vonatkozo szab6lyz6 alapjitn Eseti Mtivelet-elemzdst k6szfttink,
mely alkalmas egy-egy beavatkozits r6szletes kielemzdsdre, felt6rva annak helyes taktikai
elk6pzeldseit, esetleges hib6it (vagy m6s, hat6konyabb megold6si, vdgrehajt6si m6dot
feltbrva), azok kiki.iszciboldsdre tett javaslatokkal, elkdpzel6sekkel. Ezek az elemzdsek
hatdkonyabb6, biztons6gosabb6 teszik a jciv6bel i beav atkozitsainkat.

A katasztr6favddelmi miiveletek elemz6s6nek rendjdrol sz6l6 6112016. szimt BM OKF
Foigazgatoi int6zkedds lY. 12. pont alapjrln tanulm6ny k6szi.i1, amely a mrivelet kidrtdkeldse
sordn szerzett tapasztalatok alapj6n, a megelozds, a biztonsSgos beavatkozds, a hat6konysSg
novel6sdre drdemi j avaslatokk al szolgil.
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Evrol-dvre l6that6, hogy a beavatkoz6st ig6nyl5 mtiszaki ment6sek szima magasabb a

tfizesetek sz6m6n5l, valamint, hogy a 2017. evben a tdves jelzdsek szima a ttizesetek
vonatkozSs6ban megnott az eloz6 evhez kdpest, melyeket a miikdddsi teri.ileti.inkcin l6v6
l6tesitmdnyek tiizlelzo kcizpondaib6l drkezo kozvetlen tiizitjelzesek okozzitk (fiiggel6k 8.
sziimf t6,bli,zat).

Az is l6tszik a kiiresem6nyek elemzesenel, hogy szinte kis kiv6tellel I-es vagy IIK a
beavatkozdsok min6sftett riaszt6si fokozata, azaz a legalacsonyabb riaszthsi fokozatban
k6pesek vagyunk a feladatok vdgrehajtris6ra. k<iltsdghat6konyabbri t6ve a mtikod6si.inket.

A tiizesetek, miiszaki ment6sek r6szletes, havi bont6sfi elemz6s6t a fiiggel6k 6. szfmri 6s 7.
sz6mf thblflzatihan ismertetem. A 2017. evi k6resetek telepiildsenk6nti megoszlilsdt a
ftggel6k 9. szr{mrt tf,blirzata mutatja.

A 2017. 6vben a szabadteri t[izesetek hatdkony megelozdse 6rdek6ben 84 db trizvddelmi
hat6srigi ellen6rzdst hajtottunk vdgre a kockrizati helyszinek vonatkoz6s6ban, valamint 160 db
tizcsap e I lenorzdst vdgeztiink.

2.6. KATASZTROFAVEDELMI MEGBIZOTTAK AI,TAT, VEGZETT
FELADATOK

R6szv6tel2016. december 30-6n l5n-kor aYiztec Viztechnol6giaiZrt. telephelydn a
Fizf6i Ipari Centrum Kft. miikcid6si teriilet6n bekdvetkezett robban6shoz
kapcsol6d6 supervisori ellen6rzds lefolytatiis6ban.
Megalakft6si tervek, veszely-elhiritirsi tervek ds befogad6si tervek telepi.il6senkdnti
rendez6se. Paks 6s 30 km-es krirzete befogadrisrira kdsztilt tervek melldkleteinek
feltilvizsgSlata, pontosit6sa.
Vizek k6rtdtelei elleni felkdsziil6s, vizkir elhrirftrisi tervek ellen6rzdse.
Ar- 6s belviz elleni v6dekezds felkdsziil6si 6s v6dekez6si feladatai.
Utcai csapa dekv iz e lvezeto rendszerek e I len6rzd se.

III. feltigyeleti kateg6ri{tba tartozo m6lyfirr6sfi kutak, monitoring kutak feli.igyeleti
ellenorz6se.
Lako s s6gi riaszto -tij ekoztato rendszerek he lysz in i e I I enorzd se.

Kock6zati helyszfnek (veszdlyes f6k, fasorok) Krizcis OnkormiinyzatiHivatalok 6ltal
meghirdetett bizottsrigi helyszini bejrlr6son 16szv6tel, ellenSrzds vdgrehajtiisa.
A 2017. dvi felmeno rendszerti katasztr6favddelmi i{[s6gi versenykiir6sra
jelentkez6sek figyelemmel kisdrdse, be6rkezett regisztrilci6s lapok let<iltdse,
csapatok, csapattagok adatainak cisszesit6se. Kapcsolattart6s a felk6szfto
pedag6gusokkal.
Alkot6i pblyinat 2017 . pdlyamtivei benyrijtrlsrival kapcsolatos feladatok.
A mentoszervezetek reszere kiirt piilyizattal kapcsolatos segitsdgnyrijtris.
A ConvEx-3 2017. elnevez6sti paksi nukle6ris balesettel kapcsolatos gyakorlathoz a

teleptil6seken befogad6sra kije16lt intdzm6nyek adatainak feliilvizsgillata,
pontosit6sa, gyakorlaton trirt6no rdszvdtel.
J6r6si Kdzbiztons6gi Egyezteto f6rumon, valamint a Rendorkapit6nysrigok
vezet6inek koordin6ci6s drtekezlet6n r6szv6tel.
A telepiildsek kciteles polgriri vddelmi szervezetei20lT.6vi elm6leti felkdszft6s6nek,
riaszt6si 6s mozg6sit6si gyakorlataik i.itemtervdnek 6ttekintdse, tanulminyozdsa,
vdgrehaj t6suk idopontj iinak te leptil6senkdnti tervezdse.
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- Fels6 ktiszdbdrt6kii vesz6lyes anyagokkal foglalkoz6 tizemekr6l, a vesz6lyes

tev6kenysdgekrril, a lehetsdges vesz6lyes anyagokkal kapcsolatos s[lyos
balesetekrol, a bekcivetkezhet6 sfilyos baleset k6ros hat6sai elleni vddekez6s

szabSlyairol sz6l6 irj lakoss6gi tijdkoztat6 kiadv6ny mintaokmSny alapj6n az 6rintett
teleptil6sek (Balatonf[izfo, Csajhg, Kirrilyszentistv6n 6s Lit6r) lakossrlgi tdjdkoztato
kiadv6nydnak 6tdolgoz6sa.

- Telepi.il6sek kiskerti dget6sre vonatkoz6 helyi szabiiyozitsinak kozzdtetelere
alkalmas ds az erd6k ttizv6delmdre felhfv6 plak6tok kijuttat6sa a polg6rmesteri

hivatalokba, doh6nyboltokba.
- A BM Orsz6gos Katasztr6favddelmi F<5igazgat6s6g Altal6nos Foigazgat6-helyettesi

Szervezet hal6lesetekkel 6s szemdlyi sdriil6sekkel jfur6 tiizesetek szhmilnak
cscikkent6sdre ds megeloz6si.ikre tervezett intdzkeddsekr6l kiadott feladatterv
kapcs6n a szakmai kdzris megha.it6n rdgzitett Komplex tizmegelozdsi t6j6koztat6k
ltadhsa a kozbiztons6g i referen s ek rd sz6re, a I ako s s6g tdjdkoztatbs6nak 6rdek6 ben.

- A h6s6griad6val kapcsolatos tudnival6kra, aj6nl6sokra, magatart6si szab5lyok

betartiis6ra val6 figyelem felhiv6sa az 6rintett ktizbiztons6gi referensek
kdzremtikcid6s6vel. A klimatiz5lt helyisdgek, intdzm6nyek adatainak feliilvizsghlata,
pontosit6sa.

- A tdli rendkiviili id6j6r6s sor5n alkalmazand6 magatart6si szabiilyokra vonatkoz6
felhiv6s az 6rintett telepiil6sek lakosai rdszdre a kozbiztons6gi referensek
kcizremrik<jd6s6vel. Kapcsolatfelv6tel a HVB titk6rival, a J6r6si N6pegdszsdgtigyi
Osztiiy vezetdj6vel, adatok megkdr6se a v6rand6sokr6l, ill. rendszeres orvosi
keze l6sre szorultakr6 l, lgyhoz kdt6ttekr6l, mozg6ssdrtiltekr6 l.

- Befogad6-,meleged6helyekellenorzdsek.
- Benyirjtott Vis maior pilydzat ig6ny bejelentdsek figyelemmel kfsdrdse az Ebr42.

rinkorm6nyzati informrici6s rendszeren. Vis maior t6mogat6s elsz6mol6s6val
kapcsolatos ut6ellen6rz6sen val6 r6szvdtel.

- Killso Vddelmi Tervgyakorlatokkal kapcsolatos feladatok v6grehajt6sa.

- ADR DISASTER veszdlyes 6ru szSllititsok ktizriti ellen6rzdse.

- Srilyos kSresem6ny elh6rit5si tervgyakorlat vdgrehajt6s6nak ellenr5rzdse.

- A Marathon Terra on-line kommunik6ci6s feltileten a KvMB munka6llom6s6ra
erkezett rendszeriizenetek nyomon ktivet6se.

- LakossSgipanaszbejelent6sekkivizsgrilSsa.
- Kozoss6gi szolg6latot teljesit6 tanul6k fogad6sa.

A jrir6si ment6csoportok feldpitdse a j6r6sok t6nyleges veszelyeztetettsdg6hez igazodik,

eziital els6sorban s6ri.ilt, eltiint szemdlyek l6gi, f6ldi, vizi felkutat6sa, kritikus
infrastruktrir6ban keletkezett 6s egy6b miiszaki krirok felm6r6sdben, a ment6erok ds a
lakossSg logisztikai (6tel, ital, eg6szs6giigyi) h6ttdrbiztosit6s6ban, szemdlymentdsi, megeloz6

miiszaki-ment6si feladatok soriin v6lnak k6pessd a beavatkozo erok meger6sit6sdre. A
ment6csoportok alapfeladatukb6l ad6d6 alkalmaz6sukon kfviil r6sziikre riaszt6si gyakorlat 6s

6ves ism6tlo gyakorlat keriilt megtart6sra. A gyakorlatok drtdkel6se megfelelt volt. A
ment6csoportok vezet6ivel folyamatos a kapcsolattart6s, veli.ik a megieleno phlyiuati
lehet6sdgekr6l folyamatosan egyeztetiink, a csoportos 6let- 6s balesetbiztosit5s r6sziikre is
megtrirt6nt kiterjesztdserol tiljekoztat5st adtunk. A Balaton Mentricsoport 6s a Balaton-Port
j5r6si ment6csoportok tagjai alapfeladatukb6l ad6d6an sziiks6g szerint folyamatos
rendelkezdsre 5ll6ssal vesznek rdszt a szemdlykeres6s, ment6s teriiletdn, az egdszsdgi.igyi

ellitrisban egyi.ittmrikdd6i feladatokat jelento munk6latokban. A polg6ri vddelmi szervezetek

l6tsz6m adatait a fiiggel6k 10. sz. ti,}.lhzata mutatja.
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Az ifiris6gfelk6szit6s ter6n a hagyom6nyoknak megfelel6en a t6bbfordu16s katasztr6fav6delmi
ilris6gi versenyen az iiltaliinos iskolai korcsoportb6l a nevez6st benyrijt6 Balatonalmridi
Vrinisber6nyi Altalano. Iskola, valamint a Balatonfiizfrii Irinyi J6nos Altalenos Iskola 6s

Alapfokri Miiv6szetoktatrisi lnt6zm6ny kozil az ut6bbi, kdz6piskokik k<iziil Balatonfiizfrj
v5ros6b6l a VSZC Oveges J6zsef Szakgimn6ziuma, Szakk<iz6piskokija 6s Koll€giuma k6t
indul6 kdziil egy csapaftal jutott a kirendelts6gi, fordul6ba. Ezt a vonalat a Balatonfuredi
Jiiriisban e16siteni kell.

Balatonalm6di, Balatonfiiredi Jiir6s nevel6si, oktat6si int6zm6nyeib6l az Alkot6i prily6zat
2017 -re nagysziimri prilyamunka keriilt cisszegy[ijt6sre 6s a Veszpr6m Megyei
Katasztr6favddelmi Igazgat6s6gra (tovribbiakban: VMKI) tovribbitasra kertiltek. Rendrjr-
Ment6-Tiizolt6 versenyen als6 tagozatos tanul6k r6sz6re megoldand6 elm6leti feladatsorral ds
g6pj6rmri fecskend6 bemutat6val vettiink r6szt a Balatonfi2foi Kdzdss6gi Hrizban,
novemberben megszervezett rendezv6nyen.

T<irzsvezet6si gyakorlatokon a KvMB-sek a HVB-k bevon6s6val vettek r6szt, melyeken a
katasztr6favddelmi operativ tdrzsek gyakoroltik egy atomer5mftben lelt6telezett baleset
k6vetkezmdnyeinek kezeldsdt. A j6r6si HVB soros iil6seken, mint :illand6 - tan6cskoz6si
joggal - meghivottak, egyebekben az illet6kessdgi teriiletiik HVB Katasztr6fav6delmi
Munkacsoport tagjak6nt voltak jelen. A HVB elndkdk 6ltal elrendelt riaszt6si gyakorlat
keret6ben egyeztetl'k adataikat, adtak rendszeresen tejdkoztatast telefonon 6s vettek kcjzrjsen
r6szt bekrivetkezett k6resem6ny helyszin6n lefolytatott szemldn. A kriresemdnyek
hat6konyabb kezel6sdhez, gyorsabb inform6ci6iiramliishoz, a reag6l6si k6pess6g
tovribbfej leszt6shez a kidolgozott 6s feltdltdtt adatbrizisok (HELIOSZ) 6s az EDR rendszer
alkalmazisira, haszni atira is sor keriilt. A kommunikrici6, a Marathon Terra, EDR
rendszeren, valamint a Marathon Terra On-line jelent6si alkalmaz6son keresztiil tdrt6nt.

Mindk6t Jdrris illetdkess6gi teriilet6n tcjbb esetben is sor keriilt Vis maior pdlyiaat benyijtitsitt
ktjvetri kiil6nbdz6 helyszini ellenorz6sek megtart6sdra. A Vis maior esem6nyek okoz6i t6bb
esetben az el6z6 6vekben bekdvetkezett hirtelen lezridult rendkiviili csapad6kmennyis6gek
indukilta k6resetek voltak, melyek sor6n a helyreillitrisok ut6lagos helyszini vizsgilata
keret6ben a m[iszaki tartalomnak megfelelti mennyisdgben 6s min6sdgben val6
megval6sul6st, a kivitelezdsi dokument6ci6nak megfeleki v6grehajtrist, valamint a p6nziigyi-
sz6mviteli elsz6mol6s szab6lyossrig6nak vizsgilatit kellett elvdgezni . 2017 -ben Vis maior
tiimogat6s p|lyilzati ig6nybejelent6sre okot ad6 esem6ny rir- belvizvddelmi l6tesitm6ny
(partv6d5mii jdgzajl{s riltali) krirosod:isa kapcsen Balatonakarattya teleptil6s vonatkoziis6ban
kdvetkezett be, melynek megalapozottsriga 6s ig6nyjogosults6ga elbir6sriban a jogszabrilyban
el6irt trirsszervekkel, hat6s:igokkal r6szt vettiink.

2017. 6vben a k6t jrir6s teriilet6n kdzlekeddsi (kdzrit) kockrizati helyszin ellen6rz6s6re 4
helyszinen keriilt sor, valamint 109 db term6szeti eredetii kockrizati helyszfni (csapad6kviz
elvezetds, vesz6lyes f6k, fasorok) ellen6rz6st vdgeztiink. Meleged5-, befogad6 hely
ellentirz6st l4 alkalommal, rendkiviili t6li id6jrirrisra val6 felkdsz[l6ssel (g6pszemle)
kapcsolatos ellentirz6st 4 alkalommal v6geaiink. Telepiildsi vizkrir elhriritrisi terv ellen<irz6s
33 esetben tdrtdnt. Telepitett lakossrigi riaszt6t6jdkoztat6 eszkdzcik ellen<irz6s6re 65 esetben
keriilt sor. Vis maior elSzetes vizsgiilatra I esetben, ut6lagos helyszini ellencirzdsre 4 esetben
keriilt sor.
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Lakoss6gi panaszbejelent6s, felt6telezett kcirnyezetszennyez6s (dpi.ilet tetohdiazat bont6s miatt
esetleges levegoszennyezes), csapad6kviz elvezet6s, tov6bbri ftildalatti iireg beomlSsa

csapad6kv(zhatilsira mag6nteriileten 6s panfaloml6s (mint kockSzati helyszfn) 1-1 (dsszesen

4 esetben) esetben keriilt kivizsg6l6sra. Az els6 2 esetben a bejelentds megalapozotts6ga nem

volt meg6llapithat6, m(g a 2 ut6bbi (f<ildtani) kock6zati helyszin vonatkozSs6ban t6rsszervek

6s trirhat6s6gok bevon6s6val a szi.iksdges int6zkeddsek megt6tel6t kezdem6nyezti.ik.

2.7. ToZOSSEGI SZOLGAT,AT

A Kdzdss6gi Szolg6lattal kapcsolatosan, a hatiiytalannd vrilt egytittmtiktid6si
meg6llapod6sokra vonatkoz6an kezdem6nyeztiik az fijra kotdst az oktatdsi int6zm6nyekkel
(Ajkai Szakk6pz6 Iskola 6s Koll6gium, Padinyi Katolikus Iskola, Magyar-Angol
Tannyelvff Gimnizium 6s Koll6gium, VSZC Oveges J6zsef SzakgimnSziuma,
Szakkiiz6piskolija 6s Kotl6giuma, VSZC Kiizgazdasigi Szakkiiz6piskoHja, Noszlopy
G:[spir Gimnizium 6s Koll6gium).

Kozossdgi szolg6laton a 2017 .6vben 3 fo vett r6szt, mely sor6n 40 6r6t teljesitett.

2.8. LAKOSSAGGAL VALO EGYUTTMUToUNS

A lakossrlggal val6 egyi.ittmtiktides az akibbi esem6nyek kapcs6n val6sult meg:

F rendezv6nyek,\
F bemutat6k,
F nyilt napok,

D kozossdgiszolgilat.

Rendszeresen keresik meg oktatSsi-ds nevel6si intdzmdnyek Parancsnoks6gunkat, hogy az

6ltaluk megrendezdsre kertilo ktilcinb<izo esemdnyeken, rendezvdnyeken vegytink r6szt,

tartsunk bemutat6t. Ezeken a trizolt6k munk6j6t a k6szenl6ti szerek megismertet6s6vel,

alkalmank6nt roncsv6g6si bemutat6val szfnesitve mutatjuk be, k6rdsre el6ad6st tartva
kiil<jnb<iz6 vide6 felvdtelekkel. Ezeknek a megelozo trizv6delem kapcs6n is nagy a

jelent6sdge, mivel egy-egy eload6s kapcs6n az illlampolgrirok helyes viselkeddsi szabiiyaira
felhivjuk a figyelmet, megismertetve oket a vesz6lyforr6sokkal, azok elkertil6s6re.

Nyilt napok adnak lehet6s6get a ttizolt6k munk6j6nak megismerdsdre a laktany6n beliil,
valamint a kdszenl6ti szerek, a tiizolt6k 6ltal k6szenl6tben tartott eszkcizdk ds felszerel6sek
megismerdsdre. A gyermekek, a tanul6k ndhrlny eszk6zt, egydni vddofelszereldseket
tekinthetnek meg, pr6b6lhatnak fel. Ezekr5l mindig nagyon pozitiv visszajelzdseket kapunk,
rendszeresen l6togatj6k a laktany6t az 6vod6sok 6s iskol6sok.
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3. KovETKEzb rtv FELADATAT

Ment6-ttizvddelem kapcs6n tovdbbra is tcirekszi.ink arra, hogy gyors segftsdget tudjunk
nyrijtani az illlampolg6roknak, a leheto legmagasabb szakmai szinvonalon. Ennek drdekdben a
gyakorlataink, foglalkoziisaink folyamatosan vdgrehajt6sra, ellen6rz6sre keri.ilnek. A
trizolt6si- 6s miiszaki ment6si tervvel rendelkez6 ldtesftmdnyekben tov6bb folytatjuk
gyakorlatainkat, kiilcjncjs tekintettel a kiemelt fontoss6gfi l6tesitmdnyekben.

A katasztr6fav6delmi megbfzottak tov6bbra is ell6tj5k a kapcsolattart6 szerep6t az

onkorm6nyzatokkal. A ki.ildnbdzo terveket (pl. Vizk6r elh6rft6si-, Kiilsd V6delmi Tervek)
folyamatosan sztiksdg szerint feli.ilvizsg5ljuk. A jrir6si, teleptildsi ment6csoportok munk6j5t
figyelemmel kisdrjiik, elosegidi.ik a ldtszilmuk bovft6sdnek lehetosdgeit, segitjiik a

munk6jukat, tijekoztat6st, segits6get adunk rdsztikre a pdlyi.zati lehetos6gekr6l. A HVB-k
munkrij6nak elosegitjtik, ktizremrik<idtink a katasztr6fav6delmi munkaszervezetik
tev6kenysdgdben. Nagy figyelmet forditunk az iflirsrigi verseny szervezdsdre, a tov6bbjutott
csapatok versenyre val6 felk6szit6sdre.

Kcizdss6gi szolgrilatteljes(t6s szervez6se, jelentkez6k fogad6sa, foglalkoztat6sa.

Engeddlyezdst kcivetoen tov6bbra is minden megkeres6snek eleget tesziink, hogy a t[izolt6k
munk6j6t mindl tdbben megismerj6k a k0lonbozi5 fajtijt rendezvdnyeken. Uj lehet6s6geket
alkalmazva szeretndnk mindl l6tv6nyosabb6, dletszenibbd tenni bemutat6inkat, azokat min6l
nagyobb kozdnsdgnek eljuttatva, elotdrbe helyezve a megelozes fontoss6g6t, felhivva arra a
figyelmet. A neveldsi- 6s oktat6si intezmenyek toviibbra is kitogathadrik a laktany6t elozetes
egyeztet6st kcivet6en.



A Balatonfiizfdi HTP mtikciddsi teriilete

Sorszim Miikiid6si teriilet OTP

I Als6cirs

2. Balatonakarattya

3. Balatonalm6di

4. Balatonfokai6r Pole6rdi 6TP
5. Balatonfrizf5
6. Balatonkenese

7. Csai6g

8. Fiile Pole6rdi 6TP
9. KirSlyszentistv6n
t0. Litdr
l1 Papkeszi

12. Vilonya

FUGGELEK

1. szimri tihlhzat (Miikiid6si teriilet)

Balatoncsics6, Balatonsz6l6s, Ddrgicse, Fels66rs, Kiing6s, Lovas, Monoszl6, Obudav6r,
P6csely, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon, V6szoly III. katasztr6fav6delmi oszt6lyba sorolt
telepiil6s (l 3 teleptil6s).

2. sz6mri thblhzat (Katasztr6fav6delmi osztilyba sorol6s)

Balatonalmidi Jirfs Katasztr6fav6delmi
Osztfly Balatonfiiredi Jirris Katasztr6fav6delmi

Oszt:lly

Balatonakarattya II Als6cirs II
Balatonalm6di II Asz6f6 il
Balatonf6ka.irir II Balatonakali II

Balatonfrizfo I Balatonfi.ired II
Balatonkenese II Balatonszepezd II

Csaj69 I Balatonudvari II

KirrilyszentistvSn I Csopak II
Lit6r I Orv6nyes II

Papkeszi II Paloznak II
Tihany II
Zinka II
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Cime

Balatonflizfri, Ipari Park Hrsz.: 14981182 GPS: Eql.OI+SOS
K18.0t 9367
Balatonftizfci, Ipari Park Hrsz.: I 498/l 58,
K I 8.022735

47.072745

Litdr, Kirdlyszentistviini rit GPS: E47.107932 Kl 8.015236

Alm6di it 4. Hrsz.: 1485/4

Balatonalm6di, Bajcsy-Zsilinszky u. I 4.

Balaton Hrsz.: 14981209 GPS: F47.08562. K18.02786
Liter, Hrsz.: 034174,034/25 GPS: 7.081534 K18.022548

Balatonflizfti, Uszoda u. l.

Balatonalm6di. Rrik6czi Ferenc u. 39.

Balatonfiizfri, forr6s utca 12.

Balatonfrizf<i, Ipari Park Hrsz.: 1498/164 GPS:
K t 8.025600

7.083582,

Balatonakaraffya, Tompa M. u. I

Balatonfiizfci, Ipari Park GPS: E47.087839 K18.028414
Kir6lyszentisfv6n, kiilteriilet Hrsz.: 026 I 6 GPS : E47.03 1 3 90
Kl8.0ll75
Kirilyszentistvrin, Ktilteriilet Hrsz. : 020/4 GPS :

K 18.021554
7.053831,

Balatonfrizfr!, ttca22.
Balatonkenese, Parti
Alsodrs, Alkotm6ny utca 7.

Balatonkenese, GPS : E47 " l' 58.05 12" K18"6'59.85 "

Balatonfiizfr!, Gagarin utca 27 .

Almrldi rit 4.

Balato Kikot6 u. 2-4.
Balatonliizfib, lpari Park, Hrsz.: 1498/246
GPS: E47.07778 Kl 8.03694
Csaj6g, Szcivetkezeti Major, Hrsz.: 072 GPS:
K18.178464

7.041805,

3. szimri tilbliuat (TMMT-vel rendelkez6 l6tesitm6nyek)

Haltech Magyar Lbszergydrl6 6s Renddszeti Kft.

MVM GTER Grlzturbin6s EromiZrt.

BachlKft.

Hunguest Hotel BAL Resort

Nemzeti Sportkcizpontok, Balaton Altal6nos Olimpiai
t. Balaton Uszoda

Magyar-Angol Tannyelvii Gimn6zium 6s Koll6gium
Veszprdrni Tankeriileti K

falvi Ott6 Mrivel6d6si Kcizpont ds

Magyar Honv6ds6g Rekreicios, Kik6pz6si es

Kemilab Kft.

ENVISIO Krimyezetv6d elmi Zrt.

Ftizfiii Hullad6k6getri Kft .

Tdmasz Idcisek Otthona

VSZC Oveges J6zsef Szakgimn6ziuma,
Szakk<iz6piskokiia 6s Kol16giuma
Ravatherm Hungary Kft.

Illang6-Trans Fuvaroz6 6s Szolg6ltat6 Kft.

Kaj6ri Agrofor Kereskedelmi 6s Szolgriltat6 Kft

Szer megnevez6se Szerrend Rendszdm
G6oirlrmrifecskend6 Balaton/l HDR-676
Yizszdlllto edpi6rmri BalatonNizsz|llit6 KAY-664

Kiss6ohai6 Balaton/Kishai6 YUKON
Ttizolt6s-vezetoi edpi 6rmri Tartal6k JOT-658

4. szimri thblizat (Szerillomrinytribla)

Sorsz.
Neve

t. Crescom Kft.

2.

-r-

4

5.

6. Reanal Zrt.
7. Maioros Kft.

8.

9.

10.

I t. Cardichern Kft.

12.

t3.

14.

15.

16.

17. Telekom Hotel
18. Als66rs Sportcsamok
19. Tritori6n S6t6nv

20.

21.
22. Hotel Marina-Port

23.

24.
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Sor. L6tesitm6ny megnevez6se Cime Tev6kenys6gi kiir

FK Crescom Kft. Balatonfizf6,Ipari Park Hrsz.: 1498/182 GPS:
E47.074805 Kt 8.019367

Pirotechn i kai r aktirozits

FK ENVISIO
K<irnyezetv6d elmi Zrt.

Kirrilyszentistv6n, ktilteriilet Hrsz. : 02616 GPS :

E47.031390 Kl8.0l 175

Hullad6k elokezel6s

FK Haltech Kft. B alatonfizfo, Ipari Park Hrsz. : I 49 8 I 1 5 8, I 5 9 GP S :

f,qt.ontqs KtB.oz2735
Spo rtl<is zer- gyrlrtrls

FK Rexpro Hungary Kft.
(INAKTIV)

Balatonfrizf6, Ipari Park Hrsz.: 1 4981 145 Lciporgy6rt6s

FK Frizfcii Hullad6k6get6 Kft . Kir6lyszentistv6n, Kiilteriilet Hrsz. : 020/4 GPS :

p.ql.oszgzl. K I 8.02 I 554

Vegyipari tev6kenys6g

FK Illang6-Trans Fuvaroz6 es

Szols6ltat6 Kft.
Balatonffizfo, Ipari Park, Hrsz.'. I 4981246

GPS: E47 .077 78 K18.03694
Ndv 6nyv6 d o s zer r aktdr o zir:

FK Kaj6ri Agrofor
Kereskedelmi 6s

Szole6ltat6 Kft.

Csaj69, Szdvetkezeti Major, Hrsz.: 072 GPS : E47.04 I 805,

K18.178464
Ndv6nyvdd6szer kereskedele

r aktitr o zirs, b 6rrakt6ro z6s

AK Ravatherm Hungary Kft. Balatonfiizfo, Alm6di fit 4. H<! szigetel6 any ag gy 6rtds

KA
SKET

Majoros Kft. Lit6r, Hrsz.: 034174,034125 GPS: E47.081534
K 18.022548

Vesz. es nem vesz. anyagol
kezel6se

KA MVM GTER G6zturbin6s
EromiZrt.

Lit6r, Kir6lyszentistv6ni rit GPS : 847 .1 07 932 K I 8.0 I 5 23 6 Energiatermel6s

v5. sz6mf ti,}lhzat (Vesz6lyes Uzemek)
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7 . szitmrf til}.lfuzat (Miiszaki Ment6sek)
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Beavu I k ozi* i giny 16 wniny
o 201 5.

o20t6.
g 201 7.

8. szimf mell6klet (Tfizesetek sz6m6nak iisszehasonlitilsa az el6z6 6vekhez k6pest, a

beavatkoz6s mridja szerint)

I t__=1
0

TUESET

ir,.. ,r.--i'. A,rtri.:r;, ,.ii,it l,i.:tinvlt

I

30

10

i,i
qt

-i- -) |l
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Mffszaki ment6s Tiizeset
Als6ors 8 Als6<irs 10

Balatonakaraffya 32 Balatonakarattya 12

Balatonalm6di 39 Balatonalm6di 35

Balatonf6kai6r 7 Balatonfokairir 2

Balatonfiizfo 29 Balatonfiizfo 43

Balatonkenese 27 Balatonkenese 11

Csai6e 3 Csai6e 5

Ftile 0 Ftile 1

K 16lyszentistv6n 1 K 16lyszentistv6n 6

L t6r 0 L tdr I
Papkeszi 5 Papkeszi 4

Vilonya 1 Vilonya 5

9. szimfi tir}.l{.zat (Krlresetek telepiil6senkt6nti eloszlisban)

10. szimrl tibliuat (L6tszimadatok)

SZArI1A letszima minos(tettek szdma

Telepiil6si k6teles szervezetek JJ 1139 fo

Telepi.il6si Onkdntes
Ment6csoport

20
B.alm6di: 38 fo
B.fiired: 29 f6

20

J:ir6si Onkdntes Mentocsoport 2
B.alm6di: 24 f5
B.fiired: 2l f6 2


