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EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK
EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
2007. ÉV

adatok ezer Ft-ban

sorsz.

A tétel megnevezése

Előző év

Tárgy év

551

440

551

440

128

584

Pénzeszközök

128

584

10

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN

679

1024

11

Saját tőke (12-16)

651

873

12

Induló tőke

107

223

13

Tőkeváltozás

14

Lekötött tartalék

15

Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

544

650

16

Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

17

Tartalék

18

Céltartalék

19

Kötelezettségek (20-21)

28

151

20

Hosszú lejáratú kötelezettségek

21

Rövid lejáratú kötelezettségek

28

151

22

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

679

1024

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
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EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK
EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE
2007. ÉV

adatok eFt-ban

sorsz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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
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tárgyév

3156
3980

2412
744

0

3156
2933
2822
111
0
223
223
0
223
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EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE
2007. ÉV

adatok eFt-baN

Előző év
Sorsz.

Alapterv.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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

3980
3980
3980
0
0
3200
0
0
780
0
0
0
3436
3354
0
82
0
0
626
82
544
0
0
544

Váll. Terv.

Összes

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Váll. Terv.

0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
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Összes

Alapterv.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3156
3156
3156
0
0
1750
0
0
1406
0
0
0
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0
0
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0
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0
0
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Váll. Terv.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Összes
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0
0
1750
0
0
1406
0
0
0
2933
2822
0
111
0
0
223
0
223
0
0
223

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 544 ezer forintról 650 ezer forintra nőtt december
31-ére.
Beszerzésre/kialakításra, kiegészítésre került:
- motorfűrészes kézi műszaki mentő egységkészletek,
- szivattyú egységkészletek,
- sátorvilágítás,
- ruházat,
- elsősegély táskák,
- URH eszközök és egészségügyi szakfelszerelések,
- belső honlap az önkénteseknek,
Az Egyesület vagyona a 2007. 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 a 2007. évben 1 750 000.- forint támogatást kapott Budapest XII. Kerület
Hegyvidék Önkormányzatától. A kapott támogatást a támogatási szerződésnek megfelelően, a
fenntartási, a működési és a 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
Az Egyesület alaprendeltetése a katasztrófák elleni fellépés, a polgárokat veszélyeztető
helyzetek kezelésében való részvétel, amelyet az Egyesület önkéntesei műveleti tevékenység
keretében, alkalmazások során hajtanak végre. Az alkalmazások eredményes végrehajtására
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felállításra kerülő műveleti szervezetek minden esetben alkalmazkodnak a kialakult és
várhatóan kialakuló helyzet jellegéhez, méretéhez.
Viharkárok felszámolása
Az év során az Országos Meteorológiai Szolgálat által a közép-magyarországi régióra kiadott
vörös riasztások; a várható eszkalálódástól függően, a narancssárga riasztások alkalmával
Fokozott Alkalmazási Készenlét elrendelésére került sor az Egyesületnél. A készenléti
fokozat bevezetésekor minden alkalommal megtörtént az önkéntesek kiértesítése, a riasztási
adatok pontosítása, készenléti tervek kidolgozása és a műveleti szervezetek megtervezése és
megszervezése. Két alkalommal szükség volt ügyeleti szolgálat felállítására a vihar
átvonulásának idejére, az együttműködő szervekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás
eredményességének biztosítása érdekében.
A januári és júniusi viharok során az alkalmazások keretében beavatkozásokra is sor került. A
kapott riasztás alapján felderítő járőr és műszaki mentő járőrök kerültek felállításra, amelyek
kidőlt fák feldarabolását, útról levontatását és elakadt járművek mentését végezték.
Eltűnt személyek keresésében való részvétel
Együttműködő partnerünk, a Magyar Terepjárós Egyesületek Szövetségének Katasztrófa
Elhárítási Csoportja (ma már önálló szervezetként: Budapesti Önkéntes Mentő Egylet –
Katasztrófa Elhárítási Csoport) felkérése alapján februárban, Máriapócson egy kutató-mentő
járőrrel részt vettünk egy eltűnt kisfiú felkutatásában.
Tűz a gyógyszergyárban
A március 02-i EGIS gyógyszergyárban történt robbanás és tűzeset miatt Fokozott
Alkalmazási Készenlét elrendelésére került sor, felvettük a kapcsolatot a társszervek ügyeleti
szolgálataival, valamint a X. kerületi polgári védelmi kirendeltség vezetőjével.
Megszervezésre került a műveleti szervezet: egy csoportba három járőr, logisztikai járőr és
ügyeletes készült fel az esetleges feladatok végrehajtására. A készenlét elrendelését követően
egy órával felállításra került az ügyeleti szolgálat, beérkezett a logisztikai járőr és a kijelölt
csoportvezető. A műveleti szervezet vezetői a helyszínen pontosították a feladatokat. Az
Egyesület megalakulási helyén a logisztikai járőr összekészletezte az esemény kezeléséhez és
az állomány egyéni védelméhez szükséges felszereléseket. A készenlét elérendelése azonban
nem járt beavatkozással szerencsére a kivonult tűzoltó erők a lángokat megfékezték,
veszélyes anyag nem szabadult ki.
Tűz egy óvodában
Március 27-én tűz ütött ki a XII. Kerület Eötvös úton található Pingvin Nemzetközi Óvoda
egyik csoport-szobájában, amely következtében károk keletkeztek a többi helyiségben is.
Felderítő járőrünk a kerületi polgári védelmi kirendeltségvezetővel részt vett a károk
elsődleges felmérésében, valamint a gyerekcsoportok ideiglenes elhelyezésének
megszervezésében. Az Óvoda vezetőjének kérésére Egyesületünk önkéntesei – 6 fő – részt
vettek a romok eltakarításában, hogy a helyreállítás minél hamarabb megkezdődhessen.
Furcsa szag az iskolában
Március 29-én felderítő járőrünk a kerületi polgári védelmi kirendeltségvezetővel közösen
felderítést hajtott végre a XII. kerületi Németvölgyi úti Általános Iskolában, ahonnét furcsa,
szúrós szagról tettek bejelentést a tanítók. A helyszínen gyűjtött adatok alapján gyerekcsíny
történhetett, az átszellőztetés idejére biztonsági okokból kiürítésre került az épület alagsora.
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Bomba a XII. Kerületben
Április 27-én II. Világháborús robbanószerkezetet találtak a munkások a Törpe utcában folyó
csatornaépítés közben. Felderítő járőrünk a XII. kerületi kirendeltségvezető megbízásából a
helyszínen konzultált a Honvédség tűzszerész szakértőivel, valamint a környékbeli épületek
kiürítését végző rendőrökkel, a bomba azonosítása és szállítása után pedig figyelemmel
kísérte annak megsemmisítését. Lakosságvédelmi intézkedésre – tekintettel a kiürítés rövid
időtartamára – nem került sor.
Kén szag egy pincében
Május 18-án lakossági bejelentés alapján a kerületi kirendeltségvezető riasztotta az Egyesület
felderítő járőrét, a bejelentés szerint a XII. kerületi Gaál József út egyik lakóházának
pincéjében kén szagot lehetett érezni. A helyszínen a polgári védelmi kirendeltség vezetője, a
Veszélyhelyzeti Felderítő Szolgálat, valamint az egyesület felderítő járőre közösen egyeztetett
a bejelentővel, a VFSZ munkatársai műszeres méréseket is végeztek a pincében, azonban kén
vagy más veszélyes anyag jelenlétét nem mutatták ki a műszerek.
Hőségriadó
Június 18-tól 21-ig, valamint július 16-tól 19-ig, a hőségriadók ideje alatt, a XII. kerületi
polgári védelmi kirendeltség felkérése alapján Egyesületünk önkéntesei is részt vettek a
gyalogosok és a dugóban veszteglő autósok hidegvízzel történő ellátásában.
Gázömlés a Külügyminisztérium előtt
Június 22-én a II. kerületi Bem rakparton egy munkagép átvágott egy nagynyomású
gázvezetéket, a kilyukadt csőből hatalmas robajjal kezdett kiáramlani a földgáz. A II. kerületi
polgári védelmi kirendeltségvezető riasztotta az Egyesületet, járőreink helyszínre érkezésük
után lakosságvédelmi feladatokat láttak el, szükséges volt a lakók részleges elzárkóztatása
néhány érintett lakóházban. A polgárok tájékoztatását, riasztását és ezek megszervezését –
amelyet önkénteseink végeztek – a Kirendeltség vezetője a helyszín mostoha körülményei
ellenére kiválóra értékelte.
FELKÉSZÍTÉSEK, GYAKORLATOK
A beavatkozások megfelelő szakmai színvonalának biztosítása alapvetően az önkéntesek
felkészültségén múlik, Egyesületünk elkötelezett a tekintetben, hogy az önkéntes segíteni
akarás mellé biztosítsa a szakszerű segítségnyújtáshoz elengedhetetlen elméleti tudást és
gyakorlatot is. Az egyesület ebben az évben is alapfelkészítéseket, specialista tanfolyamokat,
szakfelkészítéseket és vezetői felkészítéseket továbbá gyakorlatokat szervezett.
BASIC Önkéntes Alapfelkészítési Program
Az Éves Munkatervnek megfelelően megtartottuk a BASIC Önkéntes Alapfelkészítési
Program téli és tavaszi kurzusait, valamint a nagy érdeklődésre tekintettel elindítottuk terven
felüli, őszi kurzusunkat is, amelynek IV. modulja 2008. február elején kerül megtartásra. A
tanfolyamokon résztvevő önkéntesek első csoportja márciusban és áprilisban záróvizsgán
sikeresen adott számot tudásáról. Az év során több megtartott három tanfolyamon összesen 20
fő vett részt.
Egészségügyi Specialista Tanfolyam
Az Éves Munkatervben meghatározott egészségügyi specialista tanfolyam elméleti és
gyakorlati (szekundálás a mentőszolgálatnál) moduljai tavasszal megtartásra kerültek. A
hallgatók az elméleti modulban a BASIC tanfolyamon már megszerzett egészségügyi-
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elsősegélynyújtási ismereteiket egészítették ki 8 óra időtartamban. A tanfolyam részletes
ismereteket nyújtott az egyes sérülések ellátásáról, betegségek kezeléséről a kárterületen
felállítandó egészségügyi szervezetről, annak tevékenységéről és igényeiről. Az elméleti
modult követően a gyakorlati modul keretében a résztvevők egyenként az Országos
Mentőszolgálat gépjárművei teljesítettek szolgálatot, hogy szakértő felügyelet mellett a
gyakorlatban is kipróbálhassák az elméletben elsajátított fogásokat.
Járőrvezetői Tréning
Az év elején a Vezetői Kézikönyvben foglalt eljárási standardok gyakorlatba ültetése végett
újabb kétnapos tréninget tartottunk leendő járőrvezetőinknek az Adyligeti Rendészeti
Szakközépiskola objektumában. A leendő vezetők folyamatszemléletű megközelítésben
találkoztak a járőrök riasztásának, megalakításának, menetének, beavatkozásának, váltásának
rendjével, irányításával és a felderítés fő feladataival.
Árvízvédelmi Szakfelkészítés
Október 06-án az Árvízvédelmi és Belvízvédelmi Központi Szervezet Kht. segítségével,
valamint a Budapesti Önkéntes Mentő Egylet – katasztrófa Elhárítási Csoporttal
együttműködve árvízvédelmi szakfelkészítést tartottunk az ÁBKSZ csepeli telephelyén. A
felkészítésen 16 önkéntesünk vett részt, a foglalkozás során megismerhettük a hazai
árvízvédelem működését, valamint a védekezések során használt, hatékony töltésmagasítási
és -megtámasztási módszereket.
40 órás önkéntes tűzoltó tanfolyam
A Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetségével gyakorlatban megvalósult
együttműködés eredményeképp önkénteseink térítésmentesen részt vehettek azon a 40 órás
önkéntes tűzoltó tanfolyamon, amelyet a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság a BPSZ és
együttműködői számára szervezett. A novemberben zajlott tanfolyam záróvizsgájára
december 01-én került sor, ahol 9 önkéntesünk sikeres vizsgát tett. A sikeres vizsgát tett és
már BASIC tanfolyamot végzett önkéntesek részére az Egyesület elnöksége a tanfolyamon
való részvételt specialistaképzésként ismerte el és részükre specialista oklevelet adott ki.
ÁRADAT 2007 összekovácsoló gyakorlat
Az Egyesület műveleti szervezetének vezetésére kijelölt önkéntesek törzsgyakorlását
követően július 27-én, pénteken a logisztikai járőr megalakításával megkezdődött az
"ÁRADAT 2007" elnevezésű összekovácsoló gyakorlat. A gyakorlat során az egyesület
önkéntesei különböző szituációkban gyakoroltak. A gyakorlat július 29-én 17:00-ig tartott. A
beállított helyzet szerint az Egyesület erői a Pest megyei Mende környékét sújtó rendkívüli
időjárási viszonyok okozta veszélyhelyzetek kezelésében résztvevő csapatok megerősítésére
érkeztek a település határában található területre, ahol felállították táborukat. Kitelepült az
Egyesület mobil vezetési pontja és technikai eszközparkjának jelentős része, készen arra,
hogy egy műveleti csoportba szervezett, mintegy 20 fő önkéntessel végrehajtsa a jelentkező
feladatokat. Megszervezésre került a tábor önbiztosítása, felállítottuk az ügyeleti szolgálatot
és megszerveztük az állomány étkeztetését, elszállásolását.
Szombaton a reggelit követően a - beállított helyzet alapján az éjszakai viharokban megsérült
- közeli vegyi üzemben elhelyezett foszgén szivárgásának felderítése volt a feladat. Kétfős
felderítő járőrrel hamar meghatároztuk a szivárgás helyét és veszélyességét, majd a
szennyezett területet körülhatároltuk. A szennyezett terepszakasz határán személy- és
járműmentesítő állomást telepítettünk és működtettünk. Ebéd után két rövid foglalkozás
keretében átismételtük a láncfűrész és a szivattyú üzemeltetése közben betartandó biztonsági
rendszabályokat. A foglalkozásokat és a délutáni eligazítást követően két csoportot és
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csoportonként két járőrt megalakítva, estébe nyúlóan gyakoroltuk a viharkárok elhárításának
módjait, különösen a láncfűrész és a szivattyú használatát. Vasárnap délelőtt folytatódott a
viharok által okozott károk felszámolásának gyakorlása, majd ebéd után a táborbontás és a
visszakészletezés a raktárakba.
A gyakorlaton mintegy 25 fő önkéntes gyakorolta az év során elsajátított szakmai fogásokat,
egyben került közelebb egymáshoz és kapott betekintést egy hosszabb idejű alkalmazás során
jelentkező önbiztosítási feladatokba. A gyakorlaton az Egyesület vezetése kérdőív formájában
kért visszajelzést az önkéntesektől az egyesületi élettel kapcsolatos megelégedettségükre
vonatkozóan, amely felmérés eredményét augusztusban a belső honlapon olvashatták az
önkéntesek.
Kimenekítési gyakorlat
Budapest XII. Kerület Hegyvidék Önkormányzata együttműködve a kerületi polgári védelmi
kirendeltséggel és tűzőrséggel váratlan kimenekítési gyakorlatot szervezett november 15-én
délutánra. A gyakorlat során a polgármesteri hivatal épületét - füstgépek segítségével - sűrű
füst öntötte el, a hivatalban működő katasztrófavédelmi prevenciós munkacsoport tagjai
szintidőre végrehajtották az épület kiürítését. Az épületet kb. 250 fő hivatali dolgozónak
kellett minél gyorsabban elhagyni. A gyakorlat végrehajtását Egyesületünk is segítette,
önkénteseink feladata volt a kimenekítettek átkísérése, befogadása a művelődési központba,
ellátásukban való közreműködés valamint a művelet egészségügyi biztosítása.
BESZERZÉSEK, FEJLESZTÉSEK
Az eredményes beavatkozásokhoz szükséges szakmai ismeretek mellett szükség van számos
olyan speciális technikai eszközre, védőfelszerelésre, amely lehetővé teszi az önkénteseknek a
hatékony és sikeres beavatkozást. Egyesületünk az igények és lehetőségek mérlegelésével a
megalakulás sajátos rendszerének figyelembevételével alakítja ki a beavatkozó képességek
alapját képező készleteket.
Műszaki mentő készletek tovább fejlesztése
Az elmúlt esztendőben forrásaink csökkenése miatt elsősorban meglévő beavatkozási
képességeink fejlesztésére, csiszolására fektettük a hangsúlyt, ennek szellemében került
beszerzésre egy új Stihl MS 290 típusú motoros fűrész, így a viharkár-elhárításnál
használható láncfűrészes műszaki mentő készleteink száma kettőre bővült. Az év folyamán a
szivattyú egységkészleteket nyomótömlőkkel és kapocskulcsokkal bővítettük, valamint az
összes műszaki mentő készlet kiegészítésre került terelő bójákkal, jelzőszalagokkal és a
készletekben elhelyeztük az új járőrvezetői sisakokat is.
Sátorvilágítás
A júliusi összekovácsoló gyakorlat tervezésekor felmerült a sátorvilágítási készlet
bővítésének igénye, beszerzésre kerültek kábelek, elosztók és világítótestek. A gyakorlaton
résztvevők sátrakban kerültek elhelyezésre, az új felszerelésekkel minden sátor világítását és a
tábor teljes elektromos igényét ki tudtuk szolgálni.
Ruházati fejlesztések
Az eddigi kárterületi, műveleti tapasztalatok alapján az Egyesület vezetése az egyesületi
gyakorló ruházat modernizálását határozta el, a ruházat modernizálása két fontos szempontot
vett figyelembe. Szükségessé vált az önkéntesek biztonságának fokozása, valamint a lakosság
többsége számára érthetőbb mondanivalót hordozó feliratozás bevezetése. Ennek szellemében
az újonnan beszerzett gyakorló öltönyök már fényvisszaverő csíkozással készültek, a még

9/12

jobb megkülönböztethetőség érdekében pedig a zubbony vállára narancssárga pelerin
rögzíthető. A pelerin vízhatlan anyagból készül, hátára pedig „Katasztrófa-elhárítás” felirat
került. Szintén a jobb láthatóság, a műveletben résztvevő önkéntes biztonsága érdekében új,
úgynevezett fluo télikabát is bevezetésre került, amely vízhatlan és fényvisszaverő csíkozással
van ellátva.
Új elsősegély táskák
Novemberben a debreceni székhelyű Vulnomed Bt. felajánlásaként két nagy értékű, a mai kor
színvonalának megfelelő elsősegély táskával fejleszthettük Egyesületünk egészségügyi
beavatkozó képességét. A táskákat a jövőben az egészségügyi biztosítások és a beavatkozások
során kívánjuk hasznosítani.
URH rádiók és egészségügyi szakfelszerelések
A november végén aláírt használati szerződés alapján decemberben a Határőrségtől
Egyesületünk átvehetett 25 db kézi és 10 db mobil rádiót, valamint 3 db mobil URH átjátszót.
Hamarosan lehetőség nyílik arra, hogy az Egyesület műveleti híradásának jelentős részét
ezeken az eszközökön bonyolíthassuk, a műveleti szervezet egységei folyamatos
összeköttetésben
lehessenek
egymással.
Jelenleg
az
átvett
híradóeszközök
alkalmazhatóságának feltételeit vizsgáljuk. A szerződés másik fontos vonatkozása az URH
eszközök átvétele mellett, az eddig „M” tartalékként tárolt orvosi segélyhely egységek
felszereléseinek átvétele. A használatba kapott egészségügyi felszerelések szolgálnak majd
elsősegélynyújtó járőr felszereléseink fejlesztésének és mobil orvosi segélyhely készletünk
kialakításának stabil alapjául.
Egyesületi belső honlap
A www.opve.hu címen elérhető egyesületi honlap mellett az év elején kialakításra került az
önkéntesek számára egy belső honlap is, amelyen folyamatosan tájékozódhatnak a
képzésekkel, programokkal kapcsolatban, a belső fórum segítségével kapcsolatot tarthatnak
egymással, de a belső oldalakat feltöltöttük olyan információkkal és letölthető anyagokkal is,
amelyek a műveletek során könnyítik meg az önkéntesek és a vezetők feladatait.
RENDEZVÉNYEK
XII. kerületi Közbiztonsági Nap
Az Egyesület önálló kiállítóként részt vett június 09-én a XII. kerületi Művelődési
Központban és udvarán tartott Közbiztonsági Napon, ahol önkénteseink segítették a Fővárosi
Polgári Védelmi Igazgatóság XII. kerületi Kirendeltségét is a rendezvény lebonyolításában.
Továbbá részt vettek a Védelmi Ifjúsági Program járőrversenyének megrendezésében is.
Advent a Hegyvidéken
Egyesületünk vezetése és önkénteseinek kis csoportja ezüstvasárnap és a karácsony előtti
szombaton az „Advent a Hegyvidéken” programsorozaton népszerűsítette az önkéntes
katasztrófa-elhárítás, a másokon való segítés eszmeiségét, bemutatta az Egyesület
tevékenységét és kellemes ünnepeket kívánt a programon résztvevőknek.
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TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS
Ifjúsági versenyek
Az Egyesület 2007. tavaszán is részt vett a XII. kerületi katasztrófavédelmi ifjúsági verseny
megszervezésében és lebonyolításában, ahol a résztvevő általános- és középiskolás diákoknak
az elmúlt évekhez hasonlóan egy Hegyvidékfalván bekövetkezett katasztrófa hatásainak
elhárításában kellett részt venniük. Önkénteseink részt vettek az I., a II., a XI. és a XXII.
kerületi katasztrófavédelmi ifjúsági versenyek lebonyolításában is egy-egy állomás
vezetéséve segítve a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság kerületi kirendeltségeinek
munkáját.
Védelmi Ifjúsági Program
A Hegyvidéki Önkormányzat Védelmi Csoportjának felkérésére előadássorozatot tartottunk a
Védelmi Csoport által koordinált Védelmi Ifjúsági Program keretén belül a katasztrófákról és
az Egyesület céljairól, működéséről. A délutáni előadásokon az iskolás gyerekek
megismerhették a katasztrófák típusait, a hazánkban eddig előfordult katasztrófákat és
kötetlen beszélgetés formájában megismerhették az Egyesület önkénteseinek munkáját, a
beavatkozások feladatait és tapasztalatait. A programban résztvevő fiatalok nyári táborában
izgalmas polgári védelmi társasjátékkal tettük színesebbé a programot.
Élelmiszer csomagok szétosztása
Október közepén – együttműködésben a XI. kerületi Polgári Védelmi Kirendeltséggel – újra
élelmiszer segélyt juttatunk el a rászorulókhoz. A rászorulók – zömében kisnyugdíjasok,
létminimum alatt élő emberek – száraztésztát, kristálycukrot, valamint háztartási kekszet
kaptak, amelyeket bajai, győri és kecskeméti vállalkozások ajánlottak fel. A segélyakciót
ismét a XII. Kerületben működő Gondozási Központokkal szoros együttműködésben
valósítottuk meg.
KÖZÖSSÉGI VESZÉLYHELYZET-KEZELŐ CSOPORTOK (KÖVECS) PROGRAM
Tavasszal megtörtént a KÖVECS Program eddig elkészült oktatási anyagának oltalom alá
helyezése, valamint a Magyar Polgári Védelmi Szövetséggel tárgyalásokat folytattunk a
Programmal kapcsolatos együttműködés kialakításáról és rendjéről.
Az év során folyamatosan kerestünk a Program beindításához rendelhető forrásokat, sajnos e
tevékenységünk idáig nem járt sikerrel, annak ellenére, hogy olyan közösségekkel már
felvettük a kapcsolatot, amelyek érdeklődést mutatnak a Programban való részvétel iránt.
ÖSSZEFOGLALÓ
A tavasszal már világosan látható, a 2006. évihez mérten jelentősen kevesebb forrás arra
ösztökélte Egyesületünk vezetését, hogy az éves munkatervben meghatározott fejlesztési
prioritásokat átértékelje. Vezetőink az elmúlt évben igyekeztek még nagyobb hangsúlyt
fektetni új források, anyagi támogatók felkutatására, valamint olyan partnerek felkutatására,
akik a működéshez, a beavatkozásokhoz szükséges eszközzel támogathatták az Egyesületet.
Ennek a tevékenységnek komoly eredménye lett, olyan eszközök kerültek az Egyesület
tulajdonába vagy használatába, amelyek jelentősen növelik a műveleti tevékenység
hatékonyságát és színvonalát, azonban ilyen eszközök beszerzésére önerőből nem lett volna
lehetőségünk. Sikerült az év során új anyagi szponzorokat is találnia Egyesületünknek, akik
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segítségével a működést megfelelően biztosítani tudtuk, azonban sajnos a fejlesztésekre
fordítható forrásaink továbbra is alacsonyak maradtak.
A 2007. évben a júniusi viharok által okozott károk felszámolásakor már rendelkezésünkre
állt az önkéntesek megfelelő létszáma mellett a megfelelő számú műszaki mentő technikai
eszköz is, azonban az Egyesület kárfelszámoló kapacitásának kihasználása bürokratikus
akadályok miatt közel nem volt teljes. A novemberi önkéntes tűzoltó tanfolyamon való
sikeres részvételünkkel elhárultak az akadályok a Fővárosi Tűzoltóparancsnoksággal történő
szorosabb, hivatalos együttműködés elől, a közös munka rendjének kialakítása 2008. elején
várható.
A BASIC Önkéntes Alapfelkészítési Program kurzusai által – a keretlétszám növekedésével
párhuzamosan – folyamatosan nő képzett önkénteseink létszáma, rendszeres gyakorlatok
szervezésével és lebonyolításával biztosítjuk, hogy önkénteseink szakmai tudása,
begyakorlottsága elmélyüljön, gyakorlati tapasztalatokat gyűjtsenek a felkészülés
időszakában.
Beszerzéseink, fejlesztéseink során a beavatkozó műveletek, alkalmazások sikeressége
érdekében önkénteseink biztonságát, a ránk váró új kihívásokat, a meglévő képességek tovább
fejlesztésének és az állomány jobb felkészültségének, begyakorlottságának lehetőségeit
vesszük számba.
Támogatóink felismerték az önkéntesség erejét, valamint az Egyesületben rejlő lehetőségeket,
és hozzájárulnak feladataink ellátásához. Ők biztosítják működésünk és fejlesztéseink anyagi
hátterét, ennek az önzetlen segítségnek köszönhető az Egyesület továbbra is jó ütemű és
folyamatos fejlődése.
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