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A) Számviteli beszámoló
Statisztikai számjel: 18252903-9133-529-01
A szervezet megnevezése: Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület
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EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK
EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
2006. ÉV

adatok ezer Ft-ban

sorsz.

A tétel megnevezése

1

Befektetett eszközök (2-4)

2

Immateriális javak

3

Tárgyi eszközök

4

Befektetett pénzügyi eszközök

5

Forgóeszközök (6-9)

6

Készletek

7

Követelések

8

Értékpapírok

9

Előző év

Tárgy év

0

551
551

129

128

Pénzeszközök

129

128

10

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN

129

679

11

Saját tőke (12-16)

107

651

12

Induló tőke

13

Tőkeváltozás

14

Lekötött tartalék

15

Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

16

Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

17

Tartalék

18

Céltartalék

19

Kötelezettségek (20-21)

20

Hosszú lejáratú kötelezettségek

21

Rövid lejáratú kötelezettségek

22

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

107

107

544

22

28

22

28

129

679
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2006. ÉV

adatok eFt-ban

sorsz.
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10.
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16.
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18.
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20.
21.
21.
22.

A tétel megnevezése

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (2-8. sorok)
1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás
a. alapítótól
b. központi költségvetésből
c. egyéb
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel
Egyéb bevételek
B. Vállalkozási tevékenységből származó bevétel
6. Nem cél szerinti (vállalkozási) bevétel
7. Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele
C. Tényleges pénzbevételek
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások
3. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
F. Tárgyévi pénzügyi eredmény
G. Nem pénzben realizált eredmény
H. Adózás előtti eredmény
I. Adófizetési kötelezettség
J. Tárgyévi eredmény

tárgyév

3980
3980

3980

0

3980
3436
3354
82

544
544
544
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EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE
2006. ÉV

adatok eFt-baN

Előző év
Sorsz.

Alapterv.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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24.

Előző év(ek) helyesbítései

Tárgyév

A tétel megnevezése

A. Végleges pénzbevételek, elszámolt betétek
I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK
Ebből:-támogatások
- alapítói
- központi költségvetési
- helyi önkormányzati
- társadalombiztosítási
- továbbutalási céllal kapott
- egyéb
- tagdíj
- egyéb bevételek
II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK
Végleges pénzkiadások, elszámolt ráfordítások
III. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
Ebből továbbutalt támogatás
IV. Ráfordítást jelentő eszközváltozások
V. Ráfordítást jelentő elszámolások
VI. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
C Tárgyévi pénzügyi eredmény
D. Nem pénzben realizált eredmény
E. Adózás előtti eredmény
F Fizetendő társasági adó
G. Jóváhagyott osztalék
H. Tárgyévi eredmény
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B) Költségvetési támogatás felhasználása
Költségvetési támogatást nem kapott az Egyesület.
C) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Az Egyesület pénzeszközei nőttek az év során. A bankszámlán, pénztárban levő összeg a
támogatásoknak köszönhetően a január 1-i 129 ezer forintról 544 ezer forintra nőtt december
31-ére.
Beszerzésre/kialakításra került:
- Állategészségügyi járőr felszerelések,
- Sátorvilágítás,
- Ruházati felszerelések,
- Mobil Vezetési Pont,
- Aggregátor / kárhely megvilágító készlet,
- Gépjármű egységkészletek,
- Ambu lélegeztető ballon,
- Egyesületi honlap – www.opve.hu,
- Szivattyú egységkészletek,
- Honvédségi eszközök – aggregátorok, mozgókonyha.
Az Egyesület vagyona 2006. évben gyarapodott, abból felhasználás nem történt. Az Egyesület
működésének, programjainak forrását a tárgyévi bevétel fedezte.
D) Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatást nem kapott az Egyesület.
E) Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok
társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás.
Az Egyesület 2006. évben 3 200 000.- forint támogatást kapott Budapest XII. Kerület
Hegyvidék Önkormányzatától. A kapott támogatást a támogatási szerződésnek megfelelően,
fenntartási, működési és technikai fejlesztések költségeinek fedezésére használtuk fel.
F) Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve
összege
Az Egyesület vezető tisztségviselői semmiféle juttatást nem kaptak.
G) Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
ALKALMAZÁSOK
Bomba – lakosságvédelmi és kárhely megvilágítási feladatok
Február 3-án a II. kerületi Pasaréti úton, egy építkezésen II. Világháborús lövedékeket
találtak. A Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság II. kerületi Kirendeltsége felkérte az
Egyesületet, hogy az Igazgatóság által biztosított világítókészletet a helyszínen üzemelje be,

hogy a Magyar Honvédség tűzszerészei a sötétedés után is folytathassák a kutatást további
robbanó lövedékek után.
Az Egyesület 6 fővel a helyszínen telepítette és beüzemelte az Fővárosi Polgári Védelmi
Igazgatóság által biztosított kárhely megvilágító készletet, majd lakosságvédelmi feladatokra
felkészülve várakozott a tűzszerészek levonulásáig. Másnap délelőtt a tűzszerész csoport
folytatta a terület átvizsgálását, ennek ideje alatt az Egyesület állománya fokozott alkalmazási
készenlétben volt az esetlegesen szükséges gyors beavatkozások végrehajtása végett.
Árvízi védekezés
Március 31. és április 2. között az Egyesület a Fővárosi Központi Rendeltetésű
Mentőszervezet felkérésére a Margit-szigeten részt vett az árvízi védekezésben. Az Egyesület
március 31-én délutántól éjszakába nyúlóan részt vett a Hajós Alfréd Uszoda előtti, 6
sátorból, konyhából, étkezőből, elsősegélyhelyből és regisztrációs pontból álló központi tábor
felépítésében.
Április 01. 05:30 és április 02. 01:30 között önkénteseink rajparancsnoki feladatokat ellátva a
civil önkéntesek védekező munkájának, az egyes védekezési szakaszokon belüli homok- és
homokzsák szállítások irányítását, koordinációját végezték. Egy önkéntessel folyamatosan
segítettük a munkára jelentkező lakosok regisztrációját. Április 02-án, hajnalban a Fővárosi
Polgári Védelmi Igazgatóság igazgatójának döntése alapján az Egyesület befejezte védekezési
tevékenységét a Margit-szigeten.
Április 05-én az I. kerületi polgári védelmi kirendeltség felkérésére az Egyesület járőre
felderítést végzett az I. kerületi Döbrentei utcában, ahol a magas árvízszint miatt egy épület
udvarát víz öntötte el. A felderítés során megállapítást nyert, hogy a Duna magas vízállása
miatt az udvart elöntő vizet nem lehet szivattyúzni, a járőr a helyszínen megjelent
tulajdonosokat a helyzetről és a lehetséges későbbi megoldásokról tájékoztatta.
Madárinfluenza – állategészségügyi járőrök
Április 03. és 30. között a Budapest Fővárosi Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző
Állomással kötött együttműködési megállapodás alapján, Budán az Egyesület
Állategészségügyi Járőrei végezték a madárinfluenza fertőzés gyanús elhullott madártetemek
begyűjtését, segítve ezzel a madárinfluenza vírus elterjedésének megelőzését.
A közel 1 hónap ideje alatt járőreink 28 helyszínre vonultak ki és 18 tetem begyűjtését
végezték el, ezalatt összesen 497 kilométert tettek meg. A begyűjtött madártetemek fajai
között túlnyomó többségben galambok voltak, a következő legtöbbet begyűjtött madárfaj a
rigó és a veréb volt.
Viharkár felszámolás – július 24-27.
A július 24-i, lokálisan nagy mennyiségű csapadékkal járó vihart követően egységeink
felderítést és szivattyúzást hajtottak végre a XII. Kerületben a Győri úton, a Levendula
utcában, a Magyar Jakobinusok terén, valamint a Városmajor utcában összesen 7 esetben. A
feladat végrehajtás közben kiváló együttműködés alakult ki az Egyesület és Budapest XII.
Kerület Hegyvidék Önkormányzata, valamint a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság között.
Viharkár felszámolás – augusztus 01-03.
Az augusztus 01-i, újra lokálisan nagy mennyiségű csapadékkal járó vihart követően
egységeink felderítést és szivattyúzást hajtottak végre a XII. Kerületben a Győri úton, Magyar
Jakobinusok terén, valamint a XXII. Kerületben a Dobó utcában összesen 7 esetben.
Augusztus 03-án 100 db üres homokzsákot szállítottunk a XII. kerületi polgári védelmi
kirendeltség raktárába, 15 db zsákot pedig a Budai Középiskolába. A károk felszámolása

közben mintaszerű együttműködés valósult meg a XII. kerületi önkormányzat Védelmi
Csoportjával.
Viharkár felszámolás – augusztus 20-22.
Az augusztus 20-i, nagy erejű széllel járó vihar által okozott károk felszámolása érdekében
motoros fűrésszel megerősített járőreink felderítést és műszaki mentést hajtottak végre a XI.
Kerületben a Ménesi úton, a Somló lépcsőn, a Bártfai utcában és a XII. Kerületben az Apor
Vilmos téren, Ordas közben, Eötvös úton, Jánoshegyi úton, Alkotás úton, Németvölgyi úton,
Csörsz utcában, Gesztenyés kertben összesen 18 esetben.
FELKÉSZÍTÉSEK, GYAKORLATOK
BASIC Önkéntes Alapfelkészítési Program
Ahhoz, hogy az Egyesület önkéntesei minél magasabb színvonalon, minél magasabb fokú
szaktudással láthassák el feladataikat egy-egy veszélyhelyzet vagy katasztrófa során,
kidolgoztuk a BASIC Önkéntes Alapfelkészítési Programot, amelyet folyamatosan
fejlesztünk, naprakészen tartunk. A BASIC tanfolyamokon kívül rendszeres továbbképzéseket
és gyakorlatokat szervezünk önkénteseink számára. A BASIC Önkéntes Alapfelkészítési
Program keretein belül évente kétszer modulos rendszerű tanfolyamokat tartunk az újonnan
jelentkező önkéntesek és az érdeklődők számára. Önkénteseink ezeken a tanfolyamokon
gyakorlat orientált ismeretanyagot kapnak a polgári védelem és a katasztrófavédelem
szervezet-, feladat- és intézkedési rendszeréről, alapfokú- és katasztrófa-elsősegélynyújtásról,
tűzvédelemről, valamint az Egyesületnél rendszeresített műszerek kezeléséről és az egyéni
védőfelszerelések helyes használatáról.
Az Éves Munkatervnek megfelelően, 2006. évben megtartottuk a BASIC Önkéntes
Alapfelkészítési Program tavaszi és őszi kurzusait, a tanfolyamokon résztvevő önkéntesek
első csoportja szeptemberben záróvizsgán számot adott tudásáról. A másik csoport
záróvizsgája 2007. februárjában került megtartásra.
Állategészségügyi Szakfelkészítés
Az Éves Munkatervben meghatározott járványügyi szakfelkészítés helyett március közepén a
Budapest Fővárosi Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomással közös szervezésben
az állati járvány megelőzése érdekében állategészségügyi szakfelkészítést tartottunk
önkénteseinknek a madárinfluenza terjedésével jelentkező feladatok hatékony és biztonságos
elvégzésének érdekében. Március 31-én az Állomással együttműködési megállapodást
kötöttünk.
Egyesületi Nap
Április 08-án a 2006. évi Egyesületi Nap keretein belül egész napos gyakorlást hajtottak végre
az Egyesület önkéntesei, majd felkészültségükről bemutató gyakorlaton adtak bizonyságot a
meghívott vendégeknek. A szakmai program után közös vacsora és kötetlen beszélgetés zárta
a programot, amelyen többen résztvettek a meghívott vendégek közül is.
„ÁRADAT 2006” összekovácsoló gyakorlat
Július 14. és 16. között „ÁRADAT 2006” elnevezéssel megrendezésre került az idei
egyesületi éves összekovácsoló gyakorlat Adyligeten és környékén. A gyakorlaton rendszerbe
állítottuk az Egyesület mobil vezetési pontját, 4 fős csoportokban végrehajtásra kerültek
egészségügyi, tűzoltási, viharkár elhárítási, állategészségügyi, vezetési pont telepítési
feladatok, valamint 12 fővel kismotor fecskendő szerelési gyakorlatát hajtottuk végre. Az
Egyesület vezető beosztást betöltő önkéntesei a programokhoz kapcsolódóan folyamatosan

gyakorolták a menet tervezés, -összeállítás, -végrehajtás, valamint az állomány
elszállásolásával kapcsolatos feladatok megszervezését és végrehajtását, a gyakorlat idejére
tábori ügyeleti szolgálat került felállításra.
HONDA Szivattyú Rendszerbeállító Gyakorlat
Október 21-én Pilisszentivánon megtartottuk HONDA Szivattyú Rendszerbeállító
Gyakorlatunkat, ahol első alkalommal próbálhattuk ki az újonnan vásárolt benzinmotoros
vízszivattyúkat. Önkénteseink megismerhették az új eszközök működését, a biztonsági
rendszabályokat, majd pedig begyakorolták a szivattyúk szakszerű kezelését.
Járőrvezetői Tréning
December 02-án és 03-án Adyligeten megtartottuk az első Járőrvezetői Tréninget, amely
során járőrvezetői feladatokra felkért önkénteseink tréning formájában elsajátíthatták az
Egyesület vezetési rendszerét – az új Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadását követően
– az Elnöki Titkárság által kidolgozott Vezetői Kézikönyv metodikus tematikája alapján.
Híradó és Vezetésbiztosítási Ellenőrző Gyakorlat
Decemberben híradó és vezetésbiztosítási ellenőrző gyakorlatot tartottunk, amely során
felmértük a mobil vezetési pont készenléti idejét. A beállított helyzet alapján meghatározott
szintidőre telepítési helyén a vezetési pont készen állt a vezetést segítő feladatok ellátására.
BESZERZÉSEK, FEJLESZTÉSEK
Állategészségügyi járőr felszerelések
Februárban a madárinfluenza vírusának terjedése miatt beszerzésre kerültek védőfelszerelések
és mentesítéshez szükséges eszközök, anyagok, amelyekből kialakítottunk 2 db
állategészségügyi járőr készletet, az anyagok fennmaradó részét pedig kiképzési és
tartalékképzési céllal külön raktároztuk le. Március végére az Elnöki Titkárság kidolgozta az
Egyesület állategészségügyi járőreinek feladatát tartalmazó szakutasítást, amely alapját
képezte az áprilisi alkalmazásoknak.
Sátorvilágítás
Április elején beszerzésre és kialakításra került egy sátorvilágítási készlet, amely két
egybefűzött rajsátor teljes elektromos hálózatát a rudazatra csíptethető módon tartalmazza a
világítótestekkel és csatlakozó aljzatokkal együtt. A készlet vízállóan lett kialakítva, így a
sátor esetleges beázásakor nem fenyegeti az ott dolgozókat az áramütés veszélye.
Ruházat
Június elején újabb 14 öltöny gyakorló ruhát vásároltunk, az igények alapján négy
önkéntesünknek pedig engedélyeztük saját gyakorló ruházat beszerzését. Beszerzésre került
prototípusként 10 db az Egyesület jelzéseivel ellátott sokzsebes mellény, amelyeket
önkénteseink a jövőben, gépkocsijukban tárolható veszélyhelyzeti készletekkel kiegészítve
kapnak majd meg.
Mobil Vezetési Pont
Május 10-én az Egyesület kiegyenlítette annak az ADRIA típusú lakókocsinak a vételárát,
amely július közepe óta mobil vezetési pontként szolgálja szervezetünket. A lakókocsi
kiválasztása, észlelt szigetelési hibájának a kereskedő általi kijavítása, valamint a vezetési
pontként alkalmazhatóságához szükséges infrastruktúra installálása és a szükséges kiegészítők
beszerzése hosszú folyamat volt, de az Egyesület júliusi összekovácsoló gyakorlatán
beigazolódott, hogy jó munkát végeztünk.

A mobil vezetési pont felszerelései közé tartozik – egyelőre – 1 db laptop, 1 db multifunkciós
készülék, amely alkalmas A/4-es méretű oldalak beolvasására és színes A/4-es oldalak
nyomtatására, valamint 1 db GSM telefonkészülék, amely akár telefonként is használható,
vagy GPRS kapcsolat létesítésével biztosítja a laptopról a mobil internet hozzáférést.
Aggregátor / kárhely megvilágító készlet
Július elején beszerzésre került egy 2 kW folyamatos teljesítményű benzinmotoros
aggregátor, amely jelenleg két funkcióval bír: elektromos árammal kiszolgálja a mobil
vezetési pontot, vagy a hozzá vásárolt 2 db 2x500W teljesítményű fényárboccal összekötve
kárhely megvilágító készletként alkalmazható.
Gépjármű egységkészlet
Szintén július elején a tervezett gépjármű egységkészletek felszereléseiből beszerzésre került
10 db kör alakú és 20 db hosszúkás fényvisszaverő alapra készített mágneses matrica,
amelyek el vannak látva az Egyesület emblémájával, illetve a „POLGÁRI VÉDELEM”
felirattal. A matricákkal alkalmazás esetén egyidejűleg 10 gépjárművet tervezünk felszerelni,
így önkénteseink civil járművei is megkülönböztethetőek egy adott kárhelyen a beavatkozó
művelet során.
A matricákkal egyidejűleg beszerzésre került 3 db sárga fényű, szivargyújtóról üzemeltethető
villogó is, amelyek viharkárok elhárítása közben az arra közlekedők figyelmeztetésére
szolgálnak.
Egészségügyi szakfelszerelések
Júniusban kikülönítésre került az Egyesületen belül az Egészségügyi Szakszolgálat, amely
orvosokból és orvostanhallgatókból áll. A szakszolgálat munkamegbeszélésén
meghatározásra kerültek azok az eszközök, amelyek az Egyesület elsősegélynyújtó,
segélyhely
működtető
képességének
jelentős
javításához
szükségesek.
A
munkamegbeszélésen elhangzottak nyomán, az Elnökség döntése alapján elkezdődött az
egészségügyi szakfelszerelések beszerzése. Támogatónk segítsége által egészségügyi
készletünk része lett egy, a Támogató által felajánlott lélegeztető ballon.
Egyesületi honlap – www.opve.hu
Kialakításra került az Egyesület internetes honlapja, amely áprilisban megkezdte
próbaműködését, december eleje óta pedig már az elvárásoknak megfelelően működik.
Honlapunk jelenleg – folyamatos karbantartás, aktualizálás mellett – önkénteseink, valamint
az érdeklődők informálására, folyamatos tájékoztatására szolgál, vezetés-irányítási funkciója
védett oldalakon fejlesztés alatt áll.
Szivattyú egységkészletek
Szeptemberben kedvezményesen beszerzésre került 5 db 1100 liter/perc teljesítményű
benzinmotoros vízszivattyú, amelyek segítségével a jövőben a nyári viharok utánihoz hasonló
helyzetekben hamarabb és több helyszínen kezdhetjük meg a pincékben, lakásokban rekedt
víz eltávolítását. A kiegészítő felszerelések beszerzése és a Szivattyú Kezelői Szakutasítás
megalkotása után októberben, még a rossz időjárás beállta előtt megtartottuk az új eszközök
rendszerbeállító gyakorlatát.
Honvédségi eszközök
November folyamán hosszú egyeztető munka gyümölcseként a Magyar Honvédségtől az
Egyesület tulajdonába került 20 db utász lapát, 20 db utász csákány, 20 db balta, 20 db fejsze,
20 db kézifűrész, 1 db mozgókonyha, valamint 2 db 8 kW teljesítményű, vontatható dízel

aggregátor. A mozgókonyha és az aggregátorok felújításra szorulnak, az üzembe helyezéshez
szükséges javítási munkák elvégzését forrásainktól függően a 2007. évben tervezzük.
Megalakulási hely
A Hegyvidéki Önkormányzat támogatásával novemberben megkezdhettük az Egyesület új,
önálló megalakulási helyének kialakítását a XII. kerületi Dianna utcában. A költözés után
megtörtént a létesítmény takarítása, részleges berendezése, elvégeztük a halaszthatatlan
elektromos felújítási munkákat, valamint riasztó berendezés került telepítésre.
Ahhoz, hogy az objektum valóban megfelelő körülményeket biztosító megalakulási hellyé
válhasson, még számos feladat áll az Egyesület előtt: az elektromos hálózat nagyobb mértékű
felújítása, zuhanyzó kialakítása, kisebb hőszigetelési munkák, festés, mázolás és a beton
padlózat burkolása.
RENDEZVÉNYEK
Polgári Védelem Nemzetközi Világnapja
Egyesületünk 2006. tavaszán is lehetőséget kapott, hogy kiállítóként, önálló sátorral részt
vegyen az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által a Polgári Védelem Nemzetközi
Világnapja alkalmából március 4-én megrendezett központi rendezvényen a Budapesti Hősök
terén.
XII. kerületi Közbiztonsági Nap
Az Egyesület szintén önálló kiállítóként vett részt június 10-én a XII. kerületi Művelődési
Házban megtartott Közbiztonsági Napon, ahol önkénteseink segítették a Fővárosi Polgári
Védelmi Igazgatóság XII. kerületi Kirendeltségét is a rendezvény lebonyolításában.
Október 23.
Október 23-án, az 1956-os forradalom 50. évfordulóján Budapest XII. Kerület Hegyvidék
Önkormányzata a 2006. nyarán bekövetkezett rendkívüli időjárási körülmények által okozott
károk felszámolásában tanúsított helytállásért, eddigi tevékenységünk elismeréseként
csapatzászlót adományozott Egyesületünknek, valamint egyéni elismerésben részesültek azon
önkénteseink, akik részt vettek a nyári viharokat követő beavatkozó műveletek
végrehajtásában.
TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS
Ifjúsági versenyek
Az Egyesület az idei évben is részt vett a XII. kerületi katasztrófavédelmi ifjúsági verseny
megszervezésében és lebonyolításában, ahol a résztvevő általános- és középiskolás diákoknak
a tavalyi évhez hasonlóan egy Hegyvidékfalván bekövetkezett katasztrófa hatásainak
elhárításában kellett részt venniük. Önkénteseink részt vettek az I. és a XXII. kerületi
katasztrófavédelmi ifjúsági versenyek lebonyolításában is segítve a Fővárosi Polgári Védelmi
Igazgatóság kerületi kirendeltségeinek munkáját.
Iskolai rendezvények
November 27-én a II. kerületi Kodály Ének-zenei Általános Iskola Gimnázium és
Zeneiskolában Katasztrófa- és Rendvédelmi Napot szervezett a II. kerületi polgári védelmi
kirendeltség. A rendezvény lebonyolítását 4 állomáson, 5 fővel segítettük, állomásainkon
polgári védelmi tesztlapot tölthettek a gyerekek, megismerkedhettek a szükség védőeszközök
házilagos készítésével, valamint a lakosság riasztásának és tájékoztatásának rendszerével.

Élelmiszer csomagok szétosztása
Decemberben első felében élelmiszer segélyszállítmányok szétosztásában, a rászorulókhoz
való eljuttatásában segített az Egyesület. A rászorulók a karácsonyi készülődés közepette
száraztésztát, instant levest és vaníliás karikát kaptak, amelyeket bajai, győri és kecskeméti
vállalkozások ajánlottak fel.
Melegétel osztás
December végén, a két ünnep között, együttműködve a XI. kerületi polgári védelmi
kirendeltséggel, valamint a Vöröskereszt helyi szervezetével melegétel osztásában segítettünk
a XI. kerületi Tétényi úton, a rászoruló polgárok örömmel fogyasztották a jó szívvel kínált
finom ételt.
KÖZÖSSÉGI VESZÉLYHELYZET-KEZELŐ CSOPORTOK (KÖVECS) PROGRAM
A KÖVECS Program oktatási anyagának néhány modulja az év elején elkészült, – az
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak történt májusi megküldés óta – jelenleg
lektorálás alatt áll, valamint egyeztetés folyik a képzési anyag eredeti változatát kidolgozó
amerikai Federal Emergency Management Agency (Szövetségi Veszélyhelyzet-kezelő
Ügynökség) szervezettel az anyagok átdolgozásának és a hozzá kapcsolódó jogok hazai
felhasználásának engedélyezésére.
A program első kísérleti KÖVECS-IFI csoportja a Budai Középiskolában alakult, ahol a
csoport tagjai részt vettek a képzési program 1. Veszélyhelyzeti felkészülés, 2. Tűzvédelem,
3. Katasztrófa elsősegély (1. rész) és 4. Katasztrófa elsősegély (2. rész) moduljainak interaktív
oktatásain.
Az oktatásokon kedvező tapasztalatokat nyertünk a KÖVECS Programmal kapcsolatban,
amelyek alapján további elemekkel egészítettük ki az oktatási anyag első moduljait.

