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BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL
Az MPVSZ Országos Elnöksége megvitatta a szövetség 2OO7 évben végrehajtott
feladatait, ezen belül kiemelten a közhasznúsági feladatok végrehajtásának helyzetét, melyet
egyhangúlag elfogadva a Beszámolóval együtt a Küldöttgyűlés elé terjeszt.

A MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG

2007. esztendőre vállalt közhasznúsági feladatai értékelése
A MPVSZ Alapszabálya 4.§.(2) pontja kimondja, hogy a Szövetség kiemelkedően
közhasznú tevékenységet végezve közreműködik a Magyar Köztársaság állampolgárainak
polgári védelmi, katasztrófavédelmi és egyéb humanitárius feladatokra való
felkészítésében, védelmük szervezésében, azzal a céllal, hogy az állampolgárok képesek
legyenek önmaguk, családtagjaik, embertársaik életét, vagyontárgyait eredményesen
oltalmazni, menteni, elemi csapások, természeti és ipari katasztrófák, valamint fegyveres
konfliktusok esetén. A 2OO7. év során a Szövetség az OKF szakmai követelményei és
útmutatása alapján az alábbi

közhasznúsági feladatokat látta el:
1.) Az önkéntes lakosságfelkészítők és polgármester segítők felkészítése,
2.) Önkéntes Közösségi Program Roma Kisebbség számára.
3.) Az ifjúság polgári és katasztrófa védelmi felkészítése. A hazai és nemzetközi
versenyek és táborok szervezésében és lebonyolításában való közreműködés
a BMF OKF irányelvei és követelményei alapján;
4.) A lakosság veszélyhelyzeti tájékoztatásában való részvétel. A VELÜNK
program keretében már létrehozott tájékoztató központok működtetése és
új központok szervezése, megindítása, működtetése.
5.) A hívatásos polgári védelmi és katasztrófavédelmi tevékenység segítése, a
Polgári Védelmi Szemle kiadása és tudományos konferenciák szervezése.
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Az egyes feladatok részletes értékelése
1.) Az önkéntes lakosságfelkészítők és polgármester segítők felkészítése:
A felkészítést a tagszervezetek a MPVSZ Országos Elnökség útmutatásai a területileg
illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóságok és Polgári védelmi kirendeltségek, az illetékes
polgármesterek igényei, valamint a terület katasztrófa veszélyeztetettségének megfelelő
gondossággal készítették elő, szervezték meg és hajtották végre. A tapasztalatok azt igazolják
vissza, hogy a képzés visszhangja a kistérségi vezetőknél, és az újonnan megválasztott
települési polgármestereknél összességében pozitívnak mondható.
Az elmúlt évek legfontosabb tapasztalata az volt, hogy elsősorban azokban a térségekben
tartják fontosnak és segítik, támogatják a helyi vezetők a felkészítést, amelyet vagy az elmúlt
években jelentős ár-, belvíz illetve más civilizációs és természeti katasztrófákat értek és
közvetlenül tapasztalták a felkészített emberek gyakorlati hasznosságát, ezért most a fő figyelmet
a kistelepülések polgármesterei meggyőzésére fordítottuk, mivel az utóbbi években
megszaporodtak a váratlan természeti jellegű káresemények (esőzés, havazás, tornádó szerű
szélviharok) mely ellen első sorban helyileg kell felvenni a küzdelmet.
A számszerű adatok még nem érkeztek be mindenhonnan, de az már látszik, hogy az
eddigi felkészített 168O fő száma tovább növekedett (mintegy száz fővel) és megkezdődött a már
felkészített segítők továbbképzése, Fejér, Zala megyékben.
A felkészítés hatékonyságát növelte, hogy ezzel párhuzamosan a segítők bevonásával
megkezdődött a települési önvédelmi szervezetek felkészítése is
Az Országos Elnökség a tananyag újranyomtatásával és terjesztésével támogatta a
felkészítést.
Örvendetes, hogy ezek a felkészítő foglalkozások nagymértékben növelhetik
Szövetségünk tekintélyét. A felkészítettek a Szövetség tagjaivá a települési szerveződések
motorjaivá, a polgári védelmi kirendeltség vezetők szakmai társaivá váltak.
2.) Az Önkéntes Közösségi Program roma vállalkozók számára:
Ez a program új elem a MPVSZ lakosság felkészítési és lakosságvédelmi
tevékenységében, melynek lényege, hogy kilenc megyében mintegy 26O roma vállalakozó
műszaki eszközeit és munkásait felkészítés után, melyet a MPVSZ és a Megyei KVI közösen
végeznek megfelelő adattár alapján együttműködési megállapodás értelmében a
katasztrófavédelem rendelkezésére bocsátják rendkívüli események bekövetkezése esetén. Ez
mintegy 35 OOO embert jelent összességében.
A felkészítésre és vizsgáztatásra február hónapban három napban az Újszövetség kft
szervezésében, mely a Szövetség társult tagja, a MPVSZ szakemberei által, a Kishomoki PV
bázison került sor.
Ez által a társadalom olyan rétegét sikerült elérni akik eddig rendre csak elszenvedői és
nem tudatos résztvevői voltak a katasztrófáknak. A program 2OO8. -ban is folytatódik a OCÖ
támogatásával.
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3.) Az Ifjúság polgári – katasztrófa védelmi felkészítése. Hazai és
nemzetközi versenyek, táborok szervezésében és lebonyolításában való részvétel.
A Szövetség szakemberei a 2OO7.- évben is teljes körűen részt vettek az OKF által
meghirdetett felmenő rendszerű országos ifjúsági katasztrófavédelmi verseny szervezésébe,
ezáltal a Szövetség hatékonyan segítette, a hívatásos szervek tevékenységét. Immár
hagyományosan kiemelten kezeltük az országos döntőt ahol önkénteseink ismét jól helytálltak.
Idén is részt vettünk az Ausztriai „SAFETY-TOUR” Biztonsági Gyermekolimpia
országos döntőjén, Bécsben, Győr- Moson Sopron megye csapatával akik idén is derekasan
helytálltak.
Ennél is fontosabbnak tartom azonban azt, hogy tartományi versenyeken több határ menti
megye csapata is sikerrel vett részt.
Ugyan csak fontos hogy a rendszeresen vesznek rész csapataink külföldi táborozásokon.
2OO7-ben Ausztriában, Grác mellet kaposvári iskola tanulói vettek részt közös táborban.
Nem kevésbé fontosak a hazai, un. túlélő táborok, ahol a gyerekek egy-egy hétvégén
ismerkednek a megszokottól eltérő élethelyzetekkel. Ilyen volt a Monori erdei tábor is.
Előkészítettük az iskolák számára ajánlott „Mancs” programot, mely keretében a gyerekek
játékos formában sajátítják el a szükséges ismereteket.
Az ifjúság körében végzett tevékenységünket nem tudtuk volna sikeresen megvalósítani a
Budapest Fővárosi Önkormányzattól és a BMK -tol nyert pályázatok valamint a megyék és
kistérségek önzetlen támogatói nélkül.
Kiemelést érdemel Bács- Kiskun Megye közgyűlése és Szövetségei, Akasztó, Bácsalmás és
környéke, Soltvadkert önkormányzatai és támogatói akik felkarolták ifjúsági táborhelyek
létesítését, melyek felépítése elkezdődött és 2OO8-ban már fogad is gyermekcsoportokat.

4.) A lakosság veszélyhelyzeti tájékoztatásában való részvétel. A VELÜNK
program keretében létrehozott tájékoztató központok működése, újak szervezése.
A Veszélyhelyzeti Lakossági Ügyfélszolgálati Információs Központok 2OO5 évben
kezdték meg működésüket, melyhez csatlakozott a Pest megyei Kóka községben majd 2OO7ben Győr és megkezdődött Budaörs Sátoraljaújhely kialakítása is.
A már pilot projekt jelleggel kialakított központok mellé, melyek átfogják a
legfontosabb területeken folyó tájékoztató feladatok jelentős részét (Miskolc: nagyváros,
Százhalombatta: ipari központ, Kóka: falusi, mezőgazdasági jellegű település), csatlakozott
további három, mely lehetőséget nyújt a lakosság részére szükséges védekezési módszerek és
ismeretek átadására.
A központok illetve az érintett önkormányzatok ilyen jellegű honlapjait sokan keresik fel
és külön örvendetes, hogy az ottani ismereteket az iskolák is felhasználják az ifjúság felkészítése
során.
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5.)A hívatásos szervek
konferenciák, rendezvények):

tagjait

segítő

tevékenység

(kiadványok,

A Polgári Védelmi Szemle első két számát egyben 2OO7 első félévében kiadtuk, a
következő szám, mely a Légoltalom, Polgári Védelem 7O. évfordulójára készült nyomdában van.
szám előkészítetett állapotban van pénzügyi nehézségek miatt nem került kiadásra. Várhatóan
2OO7.- elején adjuk ki.
Megkezdődött a Velünk Értünk Szolgáltató Egyesület létrehozása és a Szövetség
honlapján önálló megjelenítése.
Konferenciák rendezvények:
2OO7.- ben két nemzetközi konferencia került megrendezésre.
Az első, a DKMT-MPVSZ közös nemzetközi konferencia, mely Szegeden került
megrendezésre, EU támogatással, Román, Szlovák, Szerb résztvevőkkel.
A második, A z ÖTM KKB titkársága – MPVSZ közös nemzetközi konferencia, melyen
Osztrák, Szlovén, Német és Szlovák résztvevők vettek részt.
2OO7- ben is megrendezésre került Somogy Megyei KVI, Balaton és térsége PVSZ és a
Szövetség közös gondozásában Balatonföldváron a Polgári Védelmi Kirendeltség vezetők
szakmai továbbképzésére került sor három napban, mely már hagyományossá válik.
A MTSZ Soproni városi szervezete és a MPVSZ Októberben háromnapos konferenciát
rendezett , melyen Osztrák meghívottak vettek részt.
Regionális Munkaműhely megtartására került sor egy napban három megye és az
Országos Elnökség részvételével, a Hajdúszoboszlói bázison, melynek témája a Szövetségek és a
hívatásos szervek regionális együttműködésének előnyei, voltak és itt alakult meg az országban
másodikként az Észak- Alföldi Régiók megyei PV Szövetségeinek regionális együttműködésére.
Bács Kiskun Megyei PVSZ szervezésében előkészítő konferencia került megtartásra,
július hónapban, két napban Bácsalmáson és Soltvadkerten a Szövetség további tevékenységét
illetően.

Budapest, 2OO8. március.”

„
Orovecz István nyá. pv vörgy
MPVSZ Országos Elnök

