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BEVEZETŐ 

A Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület a 2013. évben az 

Alapszabályban rögzített és a 2013. évre megtervezett feladatait, immár 

tendenciaként folyamatosan növekvő önkéntes létszámmal, dinamikusan 

fejlődő eszközparkkal hajtotta végre. Megerősítettük stratégiai 

együttműködésünket a Katasztrófavédelem hivatásos szerveivel és az 

önkormányzatokkal, fokoztuk az együttműködésünket a FEMERAID 

INTERNATIONAL szervezeteivel. Az Egyesület Elnökségének törekvése, 

amely a társadalom és az önkéntesek igényeinek egyszerre történő 

kiszolgálását célozza, a tavalyi évben is biztosította az általános és a 

műveleti működés megfelelő elméleti kereteit. 

A végrehajtott műveleti feladatok során rendkívüli esemény, sérülés, 

fegyelemsértés nem következett be. Az önkéntesek a kapott feladatokat 

felkészültségüknek megfelelő szaktudással, hatékonyan, fegyelmezetten 

hajtották végre.  

Az alapfeladatok eredményes ellátásához elengedhetetlen felkészültség 

kialakítását a 2013. évben továbbra is prioritásként kezelte az Egyesület 

vezetése, a megszervezett 3 BASIC önkéntes alapfelkészítési tanfolyam 

összesen 16 napon, a 8 egyéb tanfolyam és képzés 17 napon, valamint a 6 

gyakorlat összesen 8 napon került megtartásra. Bár a statisztika 

szempontjából az egészségügyi és katasztrófavédelmi biztosítások, 

ügyeletek kategóriájába soroljuk az EFOTT 2013, valamint a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

gólyatáborainak biztosításában való részvételt, azonban jól szimulálják egy-

egy nagyobb volumenű befogadó művelet biztosítási feladatait, így rendkívül 

jó gyakorlási lehetőséget, az együttműködő mentőszolgálatok 

szakszemélyzetének köszönhetően pedig igen jó fejlődési lehetőséget 

jelentenek önkénteseink számára. 
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A 2013. évben számos téren sikerült fejlődni és újítani, köszönhetően a 

támogatásoknak és felajánlásoknak. Teljesen átalakítottuk elsősegélynyújtó 

felszerelésünket, bővítettük a műszaki mentő eszközparkot, valamint sok év 

után sikerült szert tenni egy új lakókocsira, így kárhelyi tevékenységünket 

ismét saját mobil vezetési pontunkról tudjuk irányítani. Az Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatán 2013 év elején nyertünk négy 

sátort, amelyek kiváló otthont adnak mobil orvosi segélyhelyünknek.
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ALKALMAZÁSOK 

Az Egyesület alaprendeltetése a katasztrófák hatásai elleni fellépés, a 

polgárokat veszélyeztető helyzetek kezelésében való részvétel, amelyet az 

Egyesület önkéntesei műveleti tevékenység keretében, alkalmazások során 

hajtanak végre. Az alkalmazások eredményes végrehajtására felállításra 

kerülő műveleti szervezetek minden esetben rugalmasan alkalmazkodnak a 

kialakult és a várhatóan kialakuló helyzet jellegéhez, méretéhez. 

Sajnos a 2013-as év számos műveleti feladatot adott egyesületünknek: úgy a 

márciusi hóhelyzet, mint a nyári árvíz felszámolása során helytálltak 

egységeink. Az év során mintegy 2000 önkéntes munkaórát teljesítettek 

önkénteseink a katasztrófák elleni védekezés során. 

Rendkívüli hóhelyzet 

2013. március 15-én (pénteken) hajnalban a lehullott jelentős mennyiségű 

hó miatt kialakult katasztrófahelyzetben a Fővárosi Katasztrófavédelmi 

Igazgatósággal együttműködésben 

a budaörsi TESCO áruházban 

végeztünk befogadási feladatokat. 

Az autópályákról nagy számban 

fordultak vissza külföldi és belföldi 

autósok egyaránt. A továbbhala-

dási lehetőségekről egyesületünk 

önkéntesei informálták őket, 

egyben gondoskodtak ellátásukról 

is a Vöröskereszt önkénteseivel együtt. 

Ugyanezen napon délelőtt riasztásra került a Fővárosi Központi 

Rendeltetésű Mentőszervezet (FKRMSZ) is, a mentőszervezetben felajánlott 

erőkkel az ÖPVE is kivonult a riasztásra. Két terepjáró gépjárművel és 
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nyolc önkéntessel vettünk részt a mentésben. Elsőként mentünk be és 

utolsóként jöttünk ki a kárterületről. Az FKRMSZ vezetésével, a többi 

tagszervezettel együttműködésben több száz gépjárművet szabadítottunk ki 

a hó fogságából. 22 óra után önállóan 

több mint ötven gépjárművet sikerült 

kimenteni és útba indítani a 

biztonságos befogadóhelyek felé. 

16-án, szombaton az FKI igazgatójának 

felkérésére két terepjáróval és hét fő 

önkéntessel végeztük tovább 

feladatainkat, szabadítottuk ki a hóban 

elakadt, árokba csúszott gépjárműveket, többek között két veszélyes 

anyagot szállító kamiont is. 

A rendkívüli hóhelyzet felszámolásában összesen 20 fő önkéntesünk több 

mint 36 óra időtartamban vett részt, ezzel mintegy 200 önkéntes munkaórát 

teljesítettek, és több száz ember életét tették könnyebbé. 

Kitelepítés a Várbazár felújításán talált bomba miatt 

Egyesületünket 2013. május 21-

én, kedden este 20 óra körül 

kérte fel segítségnyújtásra a 

Fővárosi Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság első kerületi 

katasztrófavédelmi megbízottja. 

A nap folyamán egy II. 

világháborús bombát találtak a 

Várbazárban, így 500 méteres 

körben ki kellett telepíteni a 

lakókat a hatástalanítás idejére.  
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Megalakulás után Egyesületünk hat fővel megkezdte a befogadási hely 

kialakítását a Petőfi Sándor Gimnáziumban. A regisztrációs pont 

közvetlenül a bejáratba került, hiszen minden érkezőt regisztrálni kellett. 

Az iskola tornatermeiben került kialakításra három elkülönített hálókörlet, 

ebből egyet kifejezetten a beteg vagy idős embereknek tartottunk fenn. Azok 

számára, akik nem kívántak aludni, az étkezőhelyiséget nyitottuk meg, 

hogy ülve várhassák meg a kitelepítés végét. 

Az iskolában összesen 41 fő kérte befogadását. Az ő elszállásolásukról 

egyesületünk a katasztrófavédelem hivatásos állományával együttműködve 

23 óra és 2 óra között gondoskodott. A terület lezárását 1 óra 50 perckor 

feloldották, ezek után a lakók visszatérhettek otthonaikba. 

Miután minden befogadott személy elhagyta a gimnázium területét, 

Egyesületünk tagjai segítettek a pihenőhelyiségek és az étkező 

visszarendezésében, valamint az épület zárásában. A hat fős járőr 2 óra 30 

perckor elhagyta a befogadási helyet, majd 3 órakor a használt felszerelések 

rendezése után leszerelt. 

Az este folyamán Egyesületünk 6 fővel összesen 24 önkéntes munkaórát 

teljesített. 

Védekezés az évszázad árvize ellen 

Számunkra a 2013. évben a legjelentősebb kihívás a nyári nagy árvíz elleni 

védekezés volt. 

Egyesületünk 2013. június 4-én este a Fővárosi Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság riasztása alapján fokozott alkalmazási készenlétet rendelt el, és 

megkezdte önkénteseinek mozgósítását az árvízi védekezés folyamatos 

végrehajtására. 

2013. június 5-én reggel 10:00 órakor a Közép-Budai Önkéntes Polgári 

Védelmi Egyesület árvízi kontingense 13 fő önkéntessel megalakult az 

Egyesület Kék Golyó utcai műveleti bázisán. Mozgó Vezetési Ponttal, 
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távolságvédelmi akciókészlettel, elsősegélynyújtó felszerelésekkel, 

áramfejlesztőkkel, lámpákkal felszerelve megindult a Margitszigetre. 

2013. június 5-én este 19:00 órától megkezdte működését az óbudai Római-

parton az irányítási pont 

kiegészítésére, lakosságfelkészítésre és 

lakosságtájékoztatásra az FKI Észak-

Budai Kirendeltsége által kért kétfős 

járőrünk. A járőr 2013. június 16-án 

reggelig minden éjjel segítette a 

hivatásos szervek és az Önkormányzat 

munkáját. 

A margitszigeti árvízi védekezési 

munkálatokban tizenkét órás váltásokban, szolgálatonként átlagosan 10 

fővel dolgoztak önkénteseink. Ezt a létszámot bővítette ki az a nagy 

létszámú (44 fő) lakossági önkéntes erő, akiket – idén először – saját 

rendszerben regisztráltunk. Az ő munkájukat, ellátásukat, felszerelésüket, 

pihenőidejüket az egyesület saját rendszerén belül koordinálta. Ezzel a 

nappalos váltásokban az egyesület 10 fő önkéntesét átlagosan 20 fő további 

segítővel tudtuk kiegészíteni. 

Önkénteseink a Margitsziget pesti oldalán nagyjából másfél kilométeres 

védmű elkészítéséért voltak felelősek. A III. és IV. depónál éjjel-nappal folyó 

munkálatokat – zsáktöltés, deponálás, beépítés – a Fővárosi Csatornázási 

Művek illetékeseivel, valamint az FKI szakembereivel egyeztetve 

koordinálták. 

2013. június 7-én déltől megszűnt az áramszolgáltatás, így egyesületünk 

Mobil Vezetési Pontja saját áramellátásra állt át. Aggregátorunk a szigetről 

való levonulásunkig folyamatosan üzemelt, ezzel biztosítva többek között 

saját híradástechnikánk zavartalan működését is. Vezetési pontunkat 

nemcsak önkéntesek, de hivatásosok is igénybe vették. 

Június 7-én délután először a III., majd a IV. depónál is befejeztük a 

munkát. Ezután a védművek és a különböző árvízi jelenségek figyelése lett 
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önkénteseink fő feladata. A szigetet 

az éjszaka folyamán felosztották, 

egyesületünk az 5. szektor 

felügyeletéért felelt. Június 9-i 

levonulásunkig több ázó 

csatornaszemet jelentettünk, illetve 

segítséget nyújtottunk az Atlétika 

Centrumnál tapasztalt árvízi 

jelenségek (buzgárok) kontrollált 

körülmények között tartásában. Mivel az árvízi jelenségek figyelése és az 

irányítási pontnak végzett naplózási feladatok nem igényeltek ekkora 

létszámot, a szigeti védekezést a továbbiakban 3-4 fő bevonásával oldottuk 

meg. 

Június 8-án, a szigeten 

folytatott védekezési 

munkálatok mellett, 

egyesületünk 17 fővel vett részt 

a HUNGEXPO területén 

kialakított ideiglenes 

befogadóhely működtetésében, amelyet a sajtó képviselői is megtekintettek. 

Délután a szigetre visszaérkezett kontingens egy része árvízvédelmi 

gyakorlati oktatást tartott az Infopark szakembereinek. 

Június 9-én az Operatív Törzzsel folytatott egyeztetést követően 

egyesületünk levonult a Margitszigetről, és az árvíz másodlagos, illetve 

utólagos kárainak felszámolására állt át. Öt szivattyúkészlettel, valamint 

további két tartalékszivattyúval 3-5 fő adott folyamatos szolgálatot. 

A három nap alatt a Külügyminisztérium Gyorskocsi utcai épületeinek 

pincéjében megálló víz eltávolításában, valamint a Lukács Gyógyfürdő 

vízmentesítési munkálataiban segédkeztünk. A folyamatos készenlétet 

június 11-e este megszüntettük. Az egyesület erőit fokozott alkalmazási 

készenlétben tartottuk, az ügyeleti szolgálat folyamatosan dolgozott. 
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Az árvíz visszahúzódása után június 15-től a Római-parton végeztünk 

szivattyúzási munkákat három 12 órás szolgálatban, 7 vízszivattyúval.  

Egyesületünk az árvízvédekezéssel kapcsolatos feladatait 2013. június 16-

án 20:00-kor fejezte be. Az állandó ügyeleti szolgálatot és a fokozott 

alkalmazási készenlétet megszüntettük. 

A Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület 2013. június 5. és 2013. 

június 16. között 144 darab 12 órás szolgálatban, 47 saját önkéntessel és 44 

Egyesületünkhöz csatlakozott civil önkéntessel (összesen 91 fővel) 1728 

önkéntes munkaórában hajtott végre műveleti feladatokat az árvíz elleni 

védekezésben. Ez volt egyesületünk legjelentősebb műveleti alkalmazása az 

elmúlt 9 évben. 

Befogadás az I. kerületben 

2013. július 17-én az I. kerületi Pala utcában II. világháborús légibombát 

találtak, melynek következtében szükségessé vált a lakosság kitelepítése. 

Megalakulás után Egyesületünk 7:45-kor hét fővel kezdte meg a befogadási 

hely biztosítását az Attila úti Petőfi Sándor Gimnáziumban. 

Közvetlenül a bejárathoz került a 

regisztrációs pont, ahol önkénteseink 

minden érkező adatait felvették. Az 

épület egyik szárnyában három körlet 

került kialakításra, köztük egy 

hálórészleg is, de szükség esetén több 

helyiség megnyitására is 

felkészültünk. A befogadási helyen 

ügyeletet és elsősegélynyújtó helyet is üzemeltettünk. 

Összesen 24 fő – többnyire beteg és idős emberek – vették igénybe a 

befogadást az iskolában. A befogadásról Egyesületünk a katasztrófavédelem 

hivatásos állományával és a helyi önkormányzat két munkatársával 
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közösen gondoskodott. A befogadottak 13:00 órakor meleg ebédet kaptak, 

majd a bomba hatástalanítását követően visszatérhettek otthonukba. 

Egyesületünk segítségére a lakosok hazaengedéséig, 15:30-ig volt szükség. 

Önkénteseink a befogadási hely elhagyása után a használt felszerelések 

rendezését követően szereltek le. 

A beavatkozás során Egyesületünk 10 fővel összesen 43 munkaórát 

teljesített.
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FELKÉSZÍTÉSEK, GYAKORLATOK 

 

A beavatkozások megfelelő szakmai színvonalának biztosítása alapvetően 

az önkéntesek felkészültségén múlik. Egyesületünk elkötelezett a 

tekintetben, hogy önkéntesei segíteni akarása mellé biztosítsa a szakszerű 

segítségnyújtáshoz elengedhetetlen elméleti tudást és gyakorlatot is. Az 

Egyesület ebben az évben is alapfelkészítéseket, specialista tanfolyamokat, 

továbbá gyakorlatokat szervezett. Az önkéntesek felkészítéssel és 

felkészüléssel összesen 2533 önkéntes munkaórát teljesítettek. 

Az évben három BASIC Önkéntes Alapfelkészítési Program került 

megszervezésre, a BASIC önkénteseink számára elsősegélynyújtó 

specialista, járőrvezető, csoportvezető tréninget és instruktori 

felkészítéseket szerveztünk. 

 

BASIC Tanfolyamok 

A tavalyi évben, a nagy létszámú 

jelentkezőre való tekintettel 

háromszor is elindítottuk BASIC 

Önkéntes Alapfelkészítési 

Programunkat. A tanfolyamon 

összesen több mint 30 jelentkező 

vett részt, közülük 20 főnek 

sikerült minden modulon részt 

venni, és eredményes vizsgát 

tenni. A három tanfolyamon összesen 1836 önkéntes munkaórát 

teljesítettünk, oktatással és felkészüléssel egyaránt. 
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Az év folyamán nagy változáson ment át a képzés. Az évek óta 4 

modulcsoportból álló képzés tartalmát és tematikáját újragondoltuk, így az 

ősszel megtartott tanfolyam már az új, 5 képzési napból álló rendszerben 

folyt le. 

Instruktori tréning 

Egyesületünk meghatározó 

feladata folyamatosan képezni 

a hozzánk jelentkező 

önkénteseket, valamint 

továbbképezni őket. A 

képzések jelentős részét saját instruktorainkkal hajtjuk végre, az ő 

felkészítésük a tanítási-tanulási folyamat eredménye szempontjából 

elsődleges fontosságú. Ezért minden képzési időszakot megelőzően 

instruktori tréninget szervezünk, amelynek során a leendő vagy már 

gyakorló instruktorok megismerkedhetnek az ÖPVE oktatási rendszerével, 

az instruktorok feladataival, a felnőttképzési intézményekkel szemben 

támasztott követelményekkel. A tréning során foglalkozunk a BASIC 

tanfolyam oktatásának módszertanával, fő elemeivel, az alkalmazható 

oktatási módszerekkel, a helyes és biztonságos gyakoroltatás feladataival. 

Az évben 2 alkalommal tartottunk ilyen tréninget, február 10-én és október 

6-án. Ezeken 15 fő önkéntesünk vett részt, 96 munkaórát teljesítve. 

Járőrvezetői tréning 

Egyesületünk vezetésének kiemelt célja, hogy önkénteseinket ne csak 

szakmai feladataikra készítse fel, de lehetőség szerint vezetői 

kompetenciáikat is bővítse. Ezért a szakmai felkészítések mellett vezetői 
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tréningekkel segítjük önkénteseinket vállalt feladataik eredményes ellátása 

érdekében. 

Egyesületünk leggyakrabban megalakított műveleti szervezeti eleme a 

járőr, a 2-4 fős egység egy szakmai 

feladat megoldására szerveződik. Számos 

esetben fordul elő, hogy egy csoportban 

kettő vagy több járőr tevékenykedik, 

különböző kárhelyeken számolva fel a 

károkat. A járőrök vezetése sokoldalú, 

összetett és felelősségteljes feladat, amely 

magába foglalja a járőr gyülekeztetését, 

megalakítását, eligazítását, a menet 

megszervezését, a felderítés végrehajtását, a beavatkozás megtervezését, a 

végrehajtás irányítását, a váltás megszervezését és a leszerelést is. Ezt az 

összetett feladatot gyakran közvetlen vezetői felügyelet nélkül kell 

megoldania a járőrvezetőknek. A járőrvezetők felkészítése az Egyesület 

műveleti tevékenységének egyik kulcskérdése. 

A járőrvezetői tréning alapvetően két modulra és négy vezetői gyakorlatra 

tagozódik. Az első modulban – a BASIC 1.2. modul szervezetismereti 

képzésére alapozva – az Egyesület szervezetéről, a járőrök megalakításáról, 

az önkéntesek és a járőrvezetők feladatairól kapnak ismereteket a 

hallgatók. A második modulban a vezetői kézikönyv segítségével a járőr 

feladatellátásának folyamatán halad végig a kurzus, az egyes mozzanatok 

vezetői feladatait részletesen bemutatva, a szükséges okmányok kitöltését 

gyakorolva. Ezt követően a résztvevők négy alkalommal látnak el gyakorló 

járőrvezetői szolgálatot műveleti alkalmazások során tapasztalt, idősebb 

önkéntesek, járőrvezetők mellett. 
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2013-ban két alkalommal (január 20-án és június 2-án) indult járőrvezetői 

képzés, ezeken közel 20 fő vett részt, és 193 önkéntes munkaórát 

teljesítettünk.  

Csoportvezetői tréning 

Egyesületünknél a csoportvezető 

feladata az alárendelt csoport és 

járőrök feladatellátásának 

megtervezése, megszervezése, a 

végrehajtás irányítása, gondoskodás a 

feladatok minden oldalú biztosításáról. 

Tevékenysége a járőrvezetői 

kompetenciákon alapul, ám azoknál 

összetettebb, magasabb szintű vezetői készségeket igényel. A június 15-én 

megtartott tréningnek köszönhetően június 29-én 4 fő kapta meg 

tanúsítványát, mely szerint alkalmas ilyen beosztás betöltésére.  

Felkészítés a fővárosi mentőcsoportok részére 

2013. október 12-én a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dologház 

utcai épületében tartották azt a felkészítést, mely a megalakult öt budapesti 

mentőcsoport munkájához alapvető 

fontosságú. A felkészítésen 13 fő 

önkéntesünk vett részt. 

A délelőtt folyamán felhívták a 

résztvevők figyelmét a mentés során 

betartandó alapvető munkavédelmi 

szabályokra, kaptak általános és 

kárhelyi elsősegély-nyújtási ismere-
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teket, megismerkedhettek a mentőcsoportok riasztásának, alkalmazásának 

mechanizmusával, a résztvevők jogaival, kötelezettségeivel.  

Közös ebéd után a felkészítés külön helyszíneken folytatódott. Egyesületünk 

az Észak- és Dél-Budai Mentőcsoport leendő tagszervezeteivel együtt az 

Óbudai Árvízvédelmi Bázisra vonult át. A helyszínen Gudor István tű. 

alezredes, észak-budai polgári védelmi felügyelő tartott árvízvédelmi 

szakfelkészítést, amiben Egyesületünk tagjai is aktívan részt vállaltak. 

Egyesületünk nagy hangsúlyt fektet az árvízvédelemre, önkénteseink 

számára minden évben szervezünk szakfelkészítést e témában. Fontosnak 

tartjuk, hogy jól felkészült, gyakorlati tapasztalatokra is támaszkodni tudó 

embereket engedjünk ki a kárterületre. 

A felkészítésen való részvétellel 102 önkéntes 

munkaórát teljesítettünk. 

Elsősegélynyújtó specialista 

tanfolyam 

Egyesületünk egyik legfontosabb képessége az 

elsősegélynyújtás, az ilyen jellegű feladatokra 

kapunk legtöbbször felkérést, illetve bármilyen 

alkalmazás során alapfelszerelésként kezeljük 

az elsősegély-felszerelést. Ezért azon 

önkénteseink számára, akik a BASIC 

tanfolyamon kapott tudáson felül szerettek 

volna behatóbban megismerkedni az 

elsősegélynyújtás fogásaival, specialista tanfolyamot indítottunk.  

2013. november 6-án, szerdán az elsősegélynyújtó specialista képzés 

zárásaként vizsgát tartottunk. A vizsgára bocsájtás feltételeként az 

önkéntesek részt vettek egy kétnapos elméleti és egynapos gyakorlati 

képzésből álló tanfolyamon. 
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A vizsga elején az elsősegélynyújtók bemutatták, hogy készségszinten 

tudják az alapszintű felnőtt újraélesztést (BLS), a maszkos-ballonos 

lélegeztetést, a merev nyakrögzítő felhelyezését és a stabil oldalfekvést 

alkalmazni a gyakorlatban. A beugrót követően egyénileg két-két 

feladatban, majd kétfős járőröket alkotva csoportos szituációban kellett 

helytállniuk. A különböző feladatokban az Egyesületünk munkája során 

várható valós helyzetekkel kellet megbirkózniuk a vizsgázóknak. 

Az egyéni feladatok során a vizsgázók többek között artériás vérzést, 

kiterjedt másodfokú égési sérülést, idegentest okozta légúti fulladást és több 

sérült végtagot láttak el, miközben számot adtak kötözési és 

eszközhasználati tudásukról is. 

Egyesületünk tavaly teljesen átalakította az elsősegélynyújtó képességét, a 

felszerelés a lecserélt táskákon kívül több vizsgálati eszközzel is bővült, 

például vérnyomás- és véroxigénszint-mérővel. Ezek készségszintű 

alkalmazása alapvető elvárásunk egy, az elsősegélynyújtással magasabb 

szinten foglalkozó önkéntessel szemben. 

A felkészüléssel és a vizsgázással 19 önkéntesünk 198 önkéntes munkaórát 

teljesített, a szigorú követelmények miatt a vizsgát csak ketten teljesítették 

eredményesen. 

Alapfokú alpintechnikai 

tanfolyam 

Az év elején megállapodás született 

Egyesületünk és a Budapesti Önkéntes 

Mentő Egylet Katasztrófa-elhárítási 

Csoportja között, melynek értelmében a 

két fél közösen elérhetővé teszi képzéseit egymás tagjai részére. Az 

együttműködés keretében a tavaszi BASIC tanfolyamon már részt vett a 
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KECS néhány tagja, majd a nyár elején hat bátor önkéntesünk csatlakozott 

a társszervezet alpintechnikai képzéséhez. 

A képzés hat alkalomból állt. A résztvevők elsajátíthatták az alpintechnika 

alapvető fogásait, például a csomózási technikákat, a kötél többcélú 

alkalmazását, az alpineszközök használatát és a mászástechnikát. Továbbá 

önkénteseink betekinthettek az alpinisták életébe, és megismerhették 

Magyarország kedvelt mászóhelyeit is, amelyek gyönyörű természeti 

tájegységeken fekszenek. 

Mint tudjuk, az alpintechnika nemcsak a sportban és speciális munkákban 

jelentkezik, hanem mentési feladatoknál is, ezért önkéntesink elsajátították 

a magasból és mélyből való mentés alapjait is, mellyel fontos tudásra tettek 

szert. Ezt a tudást felhasználva és továbbfejlesztve szélesedhet 

egyesületünk bevehetőségi köre is. 

A tanfolyam különböző nem várt események miatt elhúzódott, a 

zárógyakorlatra így december 1-jén került sor. Az egész képzést, illetve a 

vizsgát három önkéntesünk teljesítette. A tanfolyam során 6 önkéntesünk a 

hat képzési nap alatt összesen 232 munkaórát teljesített. 

Árvízvédelmi szakfelkészítés és gyakorlat Óbudán 

Egyesületünk minden évben külön gyakorlat keretében készül fel a vizek 

kártételei elleni védekezésre. A gyakorlat felépítése már évek óta azonos, 

délelőtt elméleti foglalkozás keretében felidézzük a BASIC tanfolyamon e 

témában elsajátított ismerteket, majd délután gyakorlati foglalkozás 

keretében be is gyakoroljuk az egyes fogásokat. A 2013-as gyakorlat április 

6-ra esett. 
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Az elméleti foglalkozás két fő 

részre tagolódott: az árvíz mint 

katasztrófa bemutatását, a 

védművek ismertetését és 

a  védekezés műszaki feladatait 

ismertető első részre, illetve a 

lakosság védelmével, a 

kitelepítéssel és befogadással 

kapcsolatos intézkedéseket 

átismételő második részre. 

A gyakorlati foglalkozást Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának 

Árvízvédelmi Telepén hajtottuk végre a Fővárosi Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Észak-Budai Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 

közreműködésével és szakmai felügyelete mellett. Első mozzanatként a 

zsákok szabályos töltését, deponálását gyakorolhattuk, majd a zsákok kézi 

erővel, csatárláncban történő mozgatása, szállítása volt a feladat. 

Harmadik mozzanatként a gát koronaszintjének magasítását, 

homokzsákokkal történő megemelését, nyúlgátépítést gyakoroltunk. Először 

egy soros nyúlgátat, majd kétsoros nyúlgátat, végül bordákkal 

megtámasztott kétsoros nyúlgátat építettünk a feltételezett árvízi 

helyszínen. A negyedik mozzanatban az árvízvédelem egyik legfontosabb 

műszaki feladatát: a buzgár elfogását, ellennyomó-medence építését 

gyakoroltuk be. A homokzsákok visszapakolását és kiürítését követően 

egyesületünk szivattyúállományát próbáltuk ki, felkészülve az elöntött 

területek vízmentesítésében való esetleges részvételünkre. A szivattyúk 

többnyire jól vizsgáztak, csakúgy mint önkénteseink. 

A gyakorlaton 16 önkéntes vett részt, összesen 144 önkéntes munkaórát 

teljesítve. 
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VIHAR 2013 rendszerbe állító és összekovácsoló 

gyakorlat 

Egyesületünk 2013. augusztus 9-11. között bonyolította le az idei év eddigi 

legnagyobb szabású, többcélú szakmai gyakorlatát. Az önkéntest és 

technikát egyaránt megmozgató „VIHAR 2013 – rendszerbe állító és 

összekovácsoló gyakorlat” intenzív 3 napjának az Adyligeti Rendészeti 

Szakközépiskola és Pilisszentiván erdősávja adott teret. A helyszínek 

alkalmasak voltak az Egyesület mentési képességeinek felvonultatására, 

valamint a mentésirányítói oldalon a képességek összehangolásának 

gyakorlására.  

A Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület mind a működését 

megalapozó szemléletmódjában, mind az önkéntesek elméleti és gyakorlati 

felkészítését szolgáló, differenciált ismereteket közvetítő képzési 

programjaiban meghatározó tényezőként jelenik meg a szakmai tudás és az 

ahhoz elválaszthatatlanul kapcsolódó gyakorlat kérdése. Az egyesületi 

munka hatékonyságát, szervezettségét, az önkéntesek, valamint az 

eszközállomány épségét is csak a megfelelő személyi és csoportos 

felkészültség esetén lehet biztosítani. Az augusztus első felében lezajlott 

gyakorlat munkatervét ennek megfelelően több cél határozta meg. 

A „VIHAR 2013 – rendszerbe állító és összekovácsoló gyakorlat” 

programjainak keresztmetszetét a résztvevő önkéntesek gyakorlati 

készségeinek elmélyítése, az egyes mentési képességekhez tartozó eszközök 

használata, és a beavatkozásban a különböző irányítási szinteken 

szolgálatot teljesítők (járőrvezetők, csoportvezetők, ügyeletesek, 

segélyhelyvezetők) tréningezése adta. A 3 nap alatt szervezetünk régi és új 

önkéntesei átfogó módon ismerkedhettek meg a mentés során használt 

meglévő, illetve újonnan beszerzett és rendszeresített eszközök 

tulajdonságaival. Alkalmazás közben szerezhettek tapasztalatot azok 

használatában, ezzel egyidejűleg megtörtént a korábbi polgári védelmi 



 
22 Éves jelentés a Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület 2013. évi tevékenységéről 

felszerelések és készletek részbeni leltározása, szükség szerint 

minőségellenőrzése. Emellett az önkéntesek a külső helyszíneken 

felvonulva, összetett szimulációs helyzetekben szerezhettek tapasztalatot az 

egyes mentési képességek együttes alkalmazásának feladatairól, 

lehetőségeiről és nehézségeiről. A megrendezett veszély- és kárhelyzeti 

eseményekre adott összehangolt reagálás emellett csoportdinamizáló 

funkciót is betöltött. S mivel egy beavatkozás során a kárhelyszínen 

dolgozók munkájának sikere nagymértékben múlik a mentésirányítói 

feladatok sikeres ellátásán, ezért a gyakorlat során új csoportvezetőink e 

szerepben is kipróbálhatták magukat. 

A gyakorlat augusztus 9-i nyitónapján mindkét budapesti megalakulási 

helyen megkezdődött a felkészülés a hétvége szakmai programjaira. Mivel 

az egyik célkitűzés a mentőerők felszereléseinek gyakorló használata, illetve 

lajstromozása volt, ezért az önkéntesek – csoportvezetői irányítás mellett – 

valamennyi alapvető mentési képesség legfontosabb készleteit málházták. 

Az önkéntesek védőruházata mellett az egyéni védőeszközök is a felszerelés 

részét képezték. Külső helyszínre vonult a közelmúltban már két éles 

alkalmazásban felállított mobil vezetési pontunk is. Az esti órákra az 

Egyesület önkéntesei és eszközeik a külsős terepen berendezkedve 

felkészültek a következő napok – a gyakorlat izgalmasabbá és életszerűbbé 

tétele okán előzetesen nem ismertetett – feladataira. 

Az augusztus 10-i reggeli eligazítás során önkénteseink áttekintették a 

legfontosabb munkavédelmi szabályokat, valamint megismerkedhettek a 

FEMERAID International támogatásával újonnan rendszeresített 

elsősegélynyújtó eszközökkel is. A szakmai program ezt követő pontja 

értelmében az Egyesület jelen lévő állományát Pilisszentiván határába, 

valószínűsíthető viharkárok felszámolására és ezzel összefüggésben 

sérültellátásra riasztották. Megkezdődött a terepre vonulás és a helyszíni 

felkészülés a beavatkozás elvégzésére. 
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Az alkalmazás során az önkéntesek első feladata a mobil vezetési pont 

telepítése és az elsősegélynyújtó-hely felállítása, berendezése volt, melyre a 

gyakorlat instrukciói szerint adott időkeret állt rendelkezésre. Ezt követően 

megalakultak a felderítést, az elsősegélynyújtást és műszaki mentést végző 

járőrök, melyek a csoportkoordinációt a mobil vezetési pontról ellátó 

önkéntes irányítása alatt, felszerelve várták az alkalmazási utasításokat. 

Létrejött a rádiókapcsolat az egyes járőrök között, hogy a feltételezett 

kárterületen dolgozva munkájukat össze lehessen hangolni. A segélyhely és 

a vezetési pont kialakításának folyamatát a helyszínen kísérte figyelemmel 

Popper György úr, a FEMERAID International alelnöke, személyesen 

győződve meg az Egyesület – a nemzetközi segélyszervezet budapesti 

tagszervezete – felkészültségéről és önkénteseinek kezdeményező 

aktivitásáról. 

A gyakorlat külső irányítói 

helyszíni beavatkozást kért a 

csoportvezetőtől, aki a kialakult 

helyzetnek megfelelően kezdte 

meg a járőrök alkalmazását és 

irányítását. A felderítő járőrnek 

lokalizálnia kellett a kárhelyszín 

több különböző, beavatkozást 

igénylő pontját, majd az 

elsősegélyt nyújtó és műszaki mentő járőrökkel együtt, a csoportvezető 

irányításával, a megoldandó feladatokat kellett priorizálni. Az összetett, 

több műveleti fázisra építkező forgatókönyv szerint az egyes mentési 

képességeket képviselő járőröknek erdei utakon elindulva kellett tudásukat 

alkalmazni a bajba jutottak, illetve a sérültek mentése érdekében. 

Gondoskodni kellett a vihar miatt kidőlt fák alkotta úttorlasz 

felszámolásáról, hogy a magaslat feljebbi pontján rekedt táborozók 

kimenekítését el lehessen kezdeni. Ugyanakkor biztonságosan ki kellett 
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szabadítani a rönkök alá rekedt, különböző jellegű és súlyosságú sérülteket, 

ügyelve arra, hogy a sérültmentés ne járjon más segítségre szorulók további 

állapotának romlásával vagy a károk súlyosbodásával. Meg kellett oldani a 

sérültek hordágyon történő elszállítását a segélyhelyre, s mindeközben fel 

kellett készülni esetleges további feladatok ellátására is, melyek a 

gyakorlatban döntnökként közreműködő önkéntesek részéről érkezhettek. A 

csoportvezetőnek a vezetési ponton a járőrök rádiós jelentései alapján 

kellett képet alkotnia a mentés aktuális állásáról, mozgatnia járőreit, míg a 

járőrvezetőknek a helyszínen 

kellett körültekintő döntéseket 

hozniuk például a sérültre dőlt fal 

feldarabolásáról. A mentési 

folyamat egy-egy pontján az adott 

járőrben mentorként jelen lévő 

tapasztaltabb önkéntes 

motorfűrésztől elszenvedett 

sérülést szimulált, vagy az 

alkalmazás okozta megterhelés hatására pszichésen ingataggá vált. Ezeket 

a váratlan mozzanatokat – amikor a mentőerők mentési képességei 

gyengülnek egy belső vis major körülmény miatt – éppúgy kezelni kellett a 

helyszínen, mint az eltérő mentési képességű járőrök közötti 

együttműködést, a sérültszállítás jelentette erőnléti kihívás megszervezését. 

A vázolt, többlépcsős mentési folyamatot az önkéntesek két alkalommal, de 

eltérő hangsúlyokkal és kárhelyszíni problémákkal szembesülve kellett, 

hogy megoldják. A gyakorlat zárását és rövid helyszíni értékelését követően, 

a segélyhely lebontása után, az Adyligeti Szakközépiskola képviselte bázisra 

visszatérve, rövid pihenőt követően, délután hasonlóan összetett szituáció 

kezelésére kellett felkészülniük. 

A következő komplex alkalmazási gyakorlat lebonyolítása délután kezdődött 

és a késő esti órákban ért véget. A megalakult felderítő, tűzvédelmi és 
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elsősegélynyújtó járőrök felszerelést követően eszközleltárt tartottak, 

amikor beérkezett a riasztás: ismeretlen szennyező anyag került a levegőbe, 

felhője alig fél perc alatt eléri a mentőerők felkészülési zónáját. Azonnal 

védelmi helyzetbe kerültek a gázálarcok, s a járőrök így kezdték meg a 

tűztől fenyegetett terület, köztük egy robbanásveszélyes anyagok tárolására 

használt épület környezetének felderítését, majd a közeledő tűzzel szembeni 

védekezést. 

Az önkénteseknek tűz- és légzésvédelmi felszerelésben kellett 

alapvezetéket, majd sugarakat szerelni, hosszabbítani, áthelyezni. A 

csoportvezető e szituációban is a járőrök munkájának koordinálását, a 

részfeladatok ütemezését végezte, miközben reagálnia kellett a riasztást 

adó instruktor újabb veszélyhelyzeti jelzésére is. A tűz visszaszorítása után 

újra a felderítő járőr kapott feladatot: sérültek után kutatott a tűztől 

nemrég sújtott területen. Elsősegély nyújtására ekkor nem került sor, a 

bevetés második szakaszában azonban a mentőerőket a vélhetően vegyi 

szennyezéstől sújtott terület belseje felé rendelték. Miközben sötétedni 

kezdett, újabb tüzeket kellett felszámolni ahhoz, hogy a mentőerők a 

hegyoldal irányába vonulhassanak. A megszokott fényviszonyok hiányában 

maguknak kellett gondoskodni a világításról, hogy megtalálhassák a 

területen segítségre szoruló sérülteket. A mentést nehezítette, hogy a 

sérültek elzárt helyre szorultak, az elsősegélynyújtó járőrök csak kerítés 

átmászásával közelíthették meg őket. Helyszíni állapotfelmérésüket 

követően a kivonuló műszaki járőr átvágta a szállítást akadályozó rácsokat, 

így a mentőerők a sérültekkel együtt elhagyhatták a veszélyzónát. 

Az utolsó nap legfontosabb szakmai programját a romosodott kárterület 

szélén felállított segélyhelyen történő tömeges sérültellátás gyakorlása 

jelentette. A forgatókönyv szerint a kijelölt csoportvezető irányításával 

könnyű és súlyosabb sérültek számára felállított elsősegélynyújtó-hely 

létesült, amely felkészült az ismeretlen számú és állapotú sérült fogadására. 
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A segélyhely kialakítása és üzemeltetése során az önkénteseknek a várható 

sérültforgalom irányítását, az esetleges nem megmenthető sebesültek 

elhelyezésének kérdését is mérlegelni kellett. A sérülteket megszemélyesítő 

önkéntesek nagy számban, változó súlyosságú ellátási igénnyel érkeztek, és 

a segélyhelyen működő egészségügyi járőröknek folyamatos kihívást 

jelentett az ellátások rangsorolása, az eszméletlen sérültek állapotának 

monitorozása, az elhunytak segélyhelyen kívüli elhelyezése. A gyors és 

hatékony munka érdekében fel kellett ismerni a sérülések alapvető jellegét, 

dönteni kellett a mindenképpen elvégzendő vizsgálatokról és kiválasztani az 

ellátás során használt eszközöket is, amellett, hogy időnként helyszíni 

vonulásra is riasztást kaptak. A gyakorlat ütemezése szerint gyors, azonnali 

reagálást várt el az elsősegélynyújtó önkéntesektől. 

A szakmai program zárásaként a felvonultatott eszközállomány áttekintése 

és gépkocsikra málházása történt meg. Ezzel párhuzamosan kialakításra és 

feltöltésre kerültek azok az újonnan beszerzett elsősegélynyújtó ládák, 

melyek magas minőségű Holthaus Medical márkájú felszerelésekkel segítik 

majd egyesületünk elsősegély-nyújtási feladatait. A felszerelés és önkéntes-

állomány számba vétele után az egyesületi konvoj délután visszatért 

Budapestre. Az eszközök leltár szerint leszerelését követően az Egyesület 

lezárta nagyszabású gyakorlatát. 

A rendszerbeállító és összekovácsoló gyakorlaton részt vett önkéntesek nem 

pusztán a programpontokat teljesítették, tevékenyen és közvetlenül 

alakítva azok lezajlását, egyszerre szerezve szakmai és közösségi élményt a 

polgári védelem feladatairól, eszközeiről, irányítási gyakorlatáról és 

megszervezéséről. Az (ekkor még) elsősegélynyújtó-specialista vizsgára 

készülők minden beavatkozási szituációban lehetőséget kaptak tudásuk 

elmélyítésére, ahogy a jelenlévők szinte valamennyien kipróbálták magukat 

műszaki mentő feladatok ellátása közben is. Az önkéntesek egyöntetűen 

tapasztalatot szerezhettek arról is, hogy összetett, több mentési képességet 

felvonultató helyzetben melyek azok a legfontosabb tényezők a mentőerők 
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együttműködésében, a biztonságos munkavégzésben vagy akár a 

mentőeszközök szakszerű használatában, amelyek nélkül nem lehetséges a 

hatékony és egységes segítségnyújtás. A komplex feladatok megoldását és a 

felszerelés használatának elsajátíttatását célul kitűző gyakorlatok 3 napja 

azt a konzekvenciát erősíti meg: a további eredményes beavatkozások 

érdekében, következetes és rendszerezett módon, a tudásalapúság 

szempontjának megfelelve kell felépíteni és megerősíteni az önkéntesek 

személyenkénti és csoportos kompetenciáit. 

A „VIHAR 2013 – rendszerbeállító és összekovácsoló gyakorlat” 

Egyesületünk idei évi legnagyobb szabású felkészítő programjaként valósult 

meg, a részt vevő önkéntesek együttesen mintegy 950 munkaórát 

teljesítettek annak előkészítése és lebonyolítása során.  

Észak-Budai Önkéntes Mentőcsoport rendszerbeállító 

gyakorlata 

A Dél-Budai és az Észak-

Budai Önkéntes Mentőcsoport 

közös rendszerbeállító 

gyakorlata 2013. november 9-

én, az Óbudai Árvízvédelmi 

Telepen zajlott le. 

A rendszerbeállító 

gyakorlaton az önkéntes részvételre építő, de eltérő célkitűzésekkel és 

működési sajátosságokkal rendelkező szervezetek képviseltették magukat, 

amelyek az eredményes gyakorlatot követően, a hivatásos 

katasztrófavédelmi szakemberek irányításával működhetnek együtt 

mentőcsoportjaikban az esetleges veszélyhelyzetek vagy káresemények 

kezelésében. Az Észak-Budai Önkéntes Mentőcsoportban a Pesthidegkúti 

Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület, az Alfa Életmentő Egyesület, 
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valamint szervezetünk, a Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület 

képviseltette magát. A rendszerbeállító gyakorlaton a mentőcsoportoknak 

árvízi védekezésre és az ezzel járó feladatokra kellett felkészülniük, illetve 

azokat teljesíteniük. 

Egyesületünk a megjelent 26 fővel aktív 

szerepet vállalt a gyakorlat eredményes 

lefolytatásában. Önkénteseink – a 

megalakulást követően – több gépjárművel a 

helyszínre vonultak, majd Mobil Vezetési Pont 

felállításával kezdték meg a munkát a 

feltételezett árvízi védekezés alá vont terület 

közelében, ügyelve a személyi munkavédelmi 

eszközök rendeltetésszerű használatára. A 

Mobil Vezetési Pont mellé átjátszót 

telepítettünk, melynek beüzemelésével 

megteremtettük a rádióösszeköttetést a védekezést, illetve mentést irányító 

önkéntesek között. Eközben került sor az egyesület négy sátrának 

telepítésére. Ezekben sérültek ellátására alkalmas elsősegélynyújtó helyet, 

valamint lakossági befogadóhelyet alakítottunk ki, utóbbit úgy, hogy azt az 

önkéntesek a gyakorlat szünetében pihenőként és étkezőként is tudják 

használni. 

A rendszerbeállító gyakorlat keretein belül homokzsákokból nyúlgátat, 

annak bordás megtámasztását, buzgárelfogó medencét építettünk, valamint 

szivattyúk telepítését végeztük el. A védekezési munkálatok teljesítését 

figyelemmel kísérték a hivatásos katasztrófavédelem munkatársai, akik 

szakmai értékelést adtak a látottakról, az önkéntesek munkájáról. 

A gyakorlaton Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok, fővárosi 

katasztrófavédelmi igazgató, valamint Csepregi Péter tűzoltó őrnagy, 

fővárosi polgári védelmi főfelügyelő, a budai 
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katasztrófavédelmi  kirendeltségek vezetői, Pócsik Attila és Veres Péter 

tűzoltó alezredesek is jelen voltak. Megtekintették a gyakorlatot a 

németországi Kulmbach járás önkéntes tűzoltóinak képviselői is. A 

gyakorlat zárását követő értékeléskor mind a hivatásos szakemberek, mind 

a vendégek elismerésüket fejezték ki az önkéntesek teljesítményével, 

felkészültségével kapcsolatban. A sikeres rendszerbeállító gyakorlatot 

követően a mentőcsoportok tagszervezetei azonnal alkalmazásba vonhatók a 

veszélyhelyzetek, esetleges katasztrófák elhárítása illetve kezelése 

érdekében. 

A rendszerbeállító gyakorlaton való részvétellel összesen 270 munkaórát 

teljesítettünk. 

BÖME KECS – ÖPVE 

Együttműködési 

gyakorlat 

2013. november 23-án, mondhatni 

hagyományteremtő módon, újra 

megszervezésre került a Közép-

Budai Önkéntes Polgári Védelmi 

Egyesület és a  Budapesti Önkéntes 

Mentő Egylet Katasztrófa Elhárítási Csoport Alapítvány közös speciális 

mentési gyakorlata. A nap folyamán több szálon futottak az események, 

modellezve a való élet és a valós káresemények komplexitását. 

Önkénteseink első mozzanatban orvosi segélyhely telepítését végezték el, 

ezután romosodott területen személyeket kutattak fel. A katasztrófa-

elsősegély keretein belül megtanult módon osztályozták a talált sérülteket, 

majd a KECS speciális mentőivel közösen elszállították őket a segélyhelyre, 

ahol szakszerű ellátásban részesítették a sebesült személyeket. 

Ez idő alatt a KECS alpinista tagjai – az általuk kiképzett ön-kénteseinkkel 

karöltve – kötéltechnikával va-ló mentést hajtottak végre. A feladat során 
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nemcsak magasból való 

mentés, hanem 

kötélpálya építése is 

szükségessé vált, mivel 

a sérültet 

terepakadályokon (pl. 

folyón) keresztül 

lehetett a 

leggyorsabban és legbiztonságosabban a segélyhelyre juttatni. 

További mozzanatként a KECS kutyás mentői eltűnt sérültek felkutatását 

végezték. 

Összefoglalva, az ÖPVE és a BÖME-KECS együttműködése az önkéntes 

katasztrófa-elhárítás olyan alulról jövő szakmai kezdeményezése, amely 

bizonyítja, hogy az önkéntesek szakmai alapon megszervezett közös 

munkája nemcsak példaértékű, de nélkülözhetetlen is a hazai 

katasztrófavédelemben. 

A gyakorlat ideje alatt a résztvevőknek egyesületünk biztosította az 

ellátmányt, és sátrainkban került kialakításra a pihenőhely is. 

A gyakorlat sikeréhez nagyban hozzájárultak a Vöröskereszt Budapest 

Fővárosi Szervezetének imitátorai is.  

17 fő önkéntesünk vett részt a gyakorlaton, amely során 119 munkaórát 

teljesített. 

Viharkár-felszámolási gyakorlat 

A Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelem 

beavatkozási képességei között hangsúlyos, 

folyamatosan fejlesztett területként van jelen a 

műszaki mentés képessége. Szervezetünk 

felkészítési programjai és rendszeresített 

eszközállománya együttesen képessé teszik önkénteseinket arra, hogy 
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hatékonyan, a biztonságos munkavégzés követelményeit szem előtt tartva 

tudjanak árvíz-védekezési, illetve vízkár-elhárítási, kisebb tűzoltási, 

valamint viharkár-elhárítási szituációkat önálló alkalmazásban megoldani 

vagy azokban segítséget nyújtani. Az eredményes beavatkozások egyik 

kulcseleme, hogy az ezek során jelentkező feladatok megoldását az 

önkéntesek megfelelő gyakorlottal rendelkezve, felkészülten kezdhessék 

meg. Ennek a feltételnek megfelelve, Egyesületünk november 30-án 

viharkár-elhárítási gyakorlatot bonyolított le Pilisszentiván közelében. 

A gyakorlat forgatókönyve szerint az Egyesületet viharkárok felszámolására 

riasztották. Az előzetes információk szerint az önkénteseknek 

gépjárműforgalmat akadályozó, útra dőlt fák okozta torlaszok 

felszámolására kellett felkészülniük és felszerelniük a megalakulási ponton. 

A kárhelyszínre vonulást követően további elhárítási feladat merült fel: a 

feltételezett viharban több hegyoldali fa megdőlt, instabillá vált, 

veszélyeztetve a közeli épületeket. 

Az Egyesület helyszínre vonult erői pihenő- és gyülekezőhely felállításával 

kezdték meg a gyakorlat végrehajtását. Majd a mentési feladatok 

irányításával megbízott önkéntesek három járőrbe szervezték társaikat, 

amelyek részére megteremtették a rádiós összeköttetést. Így a kárterületen 

egyidejűleg két járőr tevékenykedhetett, a harmadik pihent, hogy szükség 

szerint válthassa fáradó társait. A beavatkozást megkezdő két járőr a 

kárterületre vonulva, munkavédelmi eszközök alkalmazásával, a megdőlt 

fák helyzetének felmérésével kezdte az elhárítási munkát. A járőrvezetők és 

a mentést irányítók közösen meghatározták, a sérült fák közül melyeket és 

milyen irányban célszerű kivágni ahhoz, hogy dőlésükkel a lehető legkisebb 

eséllyel fenyegessenek épületeket, esetleg civil személyeket. A biztonságos 

döntés érdekében a – szimulált helyzettől függetlenül – tényleges 

gépjárműforgalmat bonyolító, érintett útszakaszt jelzőbójákkal, 

gépjárművekkel és a forgalomirányítást személyesen végző önkéntesekkel 
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zárták le. A motorfűrészes vágással előkészített fákat köteles húzással 

döntötték a tervezett irányba a járőr tagjai. 

A döntések után rövid idő alatt kellett megoldani és megszervezni a 

torlaszok felszámolását, melyhez az egy-egy járőrben dolgozók szoros, 

járőrvezető irányította együttműködésére volt szükség. A kidőlt fák 

darabolását először gallyazással, a kiálló ágak és korona levágásával 

kezdték az önkéntesek, ezt követte a törzs vágása kézi erővel elhordható 

méretű rönkökre. A rönkökből az út szélén kellett úgy rakást képezni, hogy 

az ne veszélyeztesse az elhaladó járművek és gyalogosok forgalmát. A 

torlaszok felszámolását és a beavatkozást irányítók jóváhagyását követően 

megkezdődhetett a forgalom ráengedése az érintett útszakaszra. 

A döntések és a torlaszok felszámolását követően, a gyakorlat elején 

megalakított járőrök váltása és ebédeltetése után a hegyoldal további 

területeinek megtisztítása 

következett a viharban 

kicsavarodott, de lakott területet 

nem veszélyeztető fáktól. A törzsek 

darabolásával az önkéntesek 

tapasztalatot szerezhettek arra 

vonatkozóan, hogy az eltérő súlyú 

és elfekvésű fák rönközését mikor, 

milyen irányból érdemes 

megkezdeni, és melyek azok a biztonságos munkavégzéshez köthető 

szempontok, melyekre a kárterületi körülmények között, a balesetek 

elkerülése érdekében figyelni kell. Jártasságra tehettek szert a 

motorfűrészekkel végrehajtható vágási eljárásokban, technikákban is, a 

mentést irányító tapasztaltabb társaik útmutatása alapján. Befejezésként 

megtörtént a használatba vett eszközök ellenőrzése, tisztítása, majd a 

gyülekezőhely lebontását követően az önkéntesek menete visszaindult a 

budapesti bázisra. 
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A gyakorlat lefolytatásával régebbi és újabb önkénteseink is felkészültebben 

kezdhetik meg esetleges beavatkozásaikat a kedvezőtlen időjárási 

körülmények során jelentkező viharkárok felszámolása, illetve enyhítése 

érdekében, mely Egyesületünk gyakori alkalmazási területét jelenti. A 

szimulált viharkár-elhárítási feladatok megoldásában 15 fő önkéntesünk 

vett részt, ezzel összesen 135 munkaórát teljesítve.  

Távolságvédelmi gyakorlat 

2013. december 14-én Egyesületünk távolságvédelmi gyakorlatot tartott. 

Szervezetünket – általában lövedék vagy bomba megtalálásakor, illetve 

árvíz elleni védekezés során – gyakran vonják be az érintett területen lakó 

és az ott tartózkodó személyek életmegóvását szolgáló tevékenységekbe. A 

polgári védelem egyik alapvető feladatát takarja, hogy amennyiben 

kitelepítést kell végrehajtani lakott területről vagy kereskedelmi övezetből, 

úgy a potenciálisan nagy számú érintett személyt biztonságos körülmények 

között el tudja helyezni, gondoskodjon élelmezésükről, szükség szerint 

elsősegélyt, illetve – ha a veszély-elhárítási munkák elhúzódnak – éjszakai 

szálláshelyet is biztosítson. Ennek érdekében – a hivatásos rendvédelmi 

szervek által elvégzett kitelepítési feladatokkal párhuzamosan, illetve 

azokat követően – a kitelepítettek fogadására a központilag kijelölt 

épületekben, befogadóhely(ek)et kell létesíteni, amelyeket a kitelepítettek 

szükségleteik szerint tudnak igénybe venni. A 2013-as árvízi védekezés 

során Egyesületünk biztosította a – használatba végül nem vett – központi 

befogadóhely személyzetét a Hungexpo területén, majd legutóbb nyáron, az 

I. kerületben talált bomba miatti kitelepítéskor végeztünk lakossági 

befogadást. Ahogy más mentési-elhárítási képesség, úgy a 

távolságvédelemhez kapcsolódó befogadási feladatok esetében is fontos a 

befogadóhely kialakítását és működtetését meghatározó alapvető 

szempontok készségszintű ismerete és azok érvényesítése, valamint a 
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rutinos eszközhasználat. Ezek gyakoroltatását szolgálta az idei év utolsó 

egyesületi gyakorlata. 

A gyakorlat forgatókönyve szerint háborús lövedéket találtak Buda egyik 

forgalmas útján, mely meghatározott szakaszon szükségessé tette a 

lakosság és a területen 

dolgozók kitelepítését a 

tűzszerészi munka 

időtartamára. Az Egyesület 

önkéntesei a megalakulási 

helyen két járőrt alakítottak, 

és még a felszerelés során 

elkészítették azokat az írásos, 

illetve szóbeli felhívásokat, melyek az érintett terület 

lakosságtájékoztatását szolgálták. Ezt követően a hivatásos 

katasztrófavédelemi munkatársak által kijelölt iskolaépületbe vonultak, és 

megkezdték felkészülésüket a központi gyülekezőhelyről buszokkal 

szállított vagy gyalogosan érkező személyek fogadására. 

A két járőrvezető irányításával önkénteseink az épület egy-egy szárnyát 

foglalták el feladatuk ellátásához. A befogadóhely kialakítása során az 

általános tapasztalat szerint mindkét járőrnek figyelembe kellett vennie a 

befogadást igénylők várható számát és szociális, egészségügyi jellemzőit. Az 

előkészületi munkák során döntő fontosságú volt a megfelelő 

helyszínismeret, ezért a járőrök bejárással, valamint a rendelkezésre álló 

kiürítési terv felhasználásával tervezték meg a befogadóhelyet. Mindkét 

terület járőre kiemelt figyelmet fordított az idős, külön gondoskodást igénylő 

személyek fogadására (például napközbeni pihenési lehetőség 

biztosításával), valamint az esetlegesen kisgyermekkel érkezőkre (lehetőség 

szerint a gyermekgondozást kényelmesebbé tevő, külön helyiség 

biztosítása). Fontos szempontként jelentkezett, hogy a befogadóhelyhez 

tartozó elsősegélynyújtó-hely jól megközelíthető, ugyanakkor a viszonylag 
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nyugodt körülmények közötti ellátáshoz szükséges, elkülöníthető területen 

legyen. Továbbá meg kellett határozni azt, milyen sorrendben veszik 

használatba az épület további termeit, amennyiben az elhárítási munkák 

elhúzódása miatt újabb személyek érkeznének éjszakai befogadás igényével. 

A járőröknek gondoskodniuk kellett az érkezők fogadására szolgáló 

regisztrációs pont kialakításáról, szükség szerint a befogadóhelyen belül 

körletbe sorolásukról, és meg kellett szervezni a befogadást igénylők 

forgalmának irányítását, tájékoztatását. 

Az elkészült befogadóhelyeket a két járőr közösen tekintette meg és 

értékelte ki. Megvitatták, melyek a kedvező és az éles működtetést 

egyszerűvé, hatékonnyá tevő megoldások, és mire kell fokozottan figyelni a 

használatba vétel során, hogy a befogadás időtartamát biztonságossá és 

lehetőség szerint komfortossá tegyék a kitelepítésről érkezők számára. 

Ezt követően következett a befogadóhelyek próbája: ebben a szituációban az 

egyik járőr tagjai civil személyként érkeztek a befogadásra, akiket a másik 

járőr tagjainak a kialakított rendszerük szerint kellett fogadni, adatik 

rögzítésével regisztrálni, majd a befogadóhely megfelelő helységébe kísérni, 

szükség szerint tájékoztatni, igényeikre megoldást találni. Az önkéntesek a 

próba során típusokként jelentek meg társaik számára (kisgyermekkel 

érkező szülő, odafigyelést igénylő idős ember, „agresszívabb” fellépésű 

személy stb.), akik kezelése eltérő kommunikációs stratégiákat követelt meg 

a járőr tagjaitól, a járőrvezetők részéről pedig a befogadóhely kialakított 

rendszerének finomhangolását, az előzetesen járőrei között kiosztott 

felelősségi és feladatkörök szükség szerinti azonnali újragondolását. A 

tapasztalatok megerősítették: a járőrvezetői helyzetfelismerésnek, a gyors 

mérlegelési és döntési képességnek kiemelt szerep jut a polgári védelem 

azon alkalmazásaiban, melyekben nem elsősorban kárterületi munka folyik 

erre rendszeresített eszközök alkalmazásával, hanem a normál, szokott napi 

ritmusokból kényszerhelyzet okán kizökkentett személyekkel kell dolgozni. 
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Zárásként az önkéntesek rövid helyszíni értékelést adtak a lefolytatott 

tevékenységeikről, majd – a befogadóhelyekként berendezett termek eredeti 

állapotának visszaállítását követően – visszatértek a megalakulási pontra. 

A gyakorlaton összesen 10 fő önkéntesünk vett részt, akik ezzel 70 

munkaórát teljesítettek. 
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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 figyelembe vételével alakítja ki a beavatkozó 

képességek alapját képező készleteket. 

A 2013-as évben támogatói bázisunk bővült, folyamatos támogatásszerző 

tevékenységünk eredményeképp jelentős fejlesztéseket tudtunk 

végrehajtani. 

Kiegészítők a rádiókhoz 

Egyesületünk egyik első támogatója volt a Fercom Kft. Régi 

együttműködésünknek köszönhetően egyesületünk híradása megbízhatóan 

működik, és folyamatos karbantartása is biztosított. Mostani 

támogatásukban számos övre húzható bőr rádiótartót, csereantennákat és 

akkumulátorokat kaptunk. 

Híradásunkat idén karolta fel a Radiorent Kft. Csapatuk jelentős segítséget 

nyújtott az árvízi védekezés során a híradásunk megszervezéséhez és 

kényelmes megvalósításához is. 

Új elsősegélynyújtó felszerelések 

A FEMERAID és a Malta Cross 

Fundation támogatásával a nyáron teljes 

mértékben felújításra és cserére kerültek 

korábban használt elsősegély-

felszereléseink. Az új, korszerűbb és 

könnyebben használható táskák feltöltése 
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és elrendezése is újdonság, más kötszereket tartalmaznak, továbbá 

felszereltségük részévé tettük például a vércukorszintmérőt és a 

vérnyomásmérőt. A táskák nagy része Holthaus Medical márkájú 

felszereléssel került feltöltésre. 

Orrfűrészek beszerzése 

A márciusi hókatasztrófa után merült fel annak az ötlete, 

hogy fémek vágására is alkalmas saját fűrészeket szerezzünk 

be. A DeWalt elektromos orrfűrészére esett a választásunk, 

amelyet nyári gyakorlaton ki is próbáltunk. Az egyesületünk 

részére érkezett jelentős 1%-os adófelajánlás tette lehetővé, 

hogy kettőt is beszerezzünk ezekből az eszközökből. 

Profitent sátrak 

Szintén 2013-ban sikerült szert tenni új 

sátrakra is. Az ehhez szükséges összeget a 

BM OKF áltál kiírt pályázaton nyertük el, 

és 4 db 4x4 méteres sátrat vettünk a 

Profitent Kft-től. Az új sátrak percek alatt 

felállíthatóak, könnyűek, és a gyártó minden tekintetben az igényeinknek 

megfelelően alakította ki azokat.  

Led Lenser fejlámpák 

2013-ban 15 db Led Lenser H7R fejlámpát 

kaptunk a Kapacitás Kft.-től. 

A 200 lumen fényerejű, tölthető lámpákkal 

önkénteseink könnyebben oldhatják majd 

meg feladataikat sötétben és rossz látási 

viszonyok között. A kialakítás miatt az eszköz alkalmas mind közvetlenül a 

fejen, mind sisakon való viselésre, ezáltal olyan területeken is bevethető, 
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ahol a fej fokozott védelme szükséges. Emellett mentesíti az ember kezeit, 

miáltal sokkal jobban el tudja látni feladatát, legyen szó műszaki mentésről 

vagy elsősegélynyújtásról. 

Sátorvilágítás 

Sátraink világítás nélkül csak részben felelnek meg a korszerű katasztrófa-

elhárítással szemben támasztott követelményeknek, ezért partnereinkkel 

kifejlesztettük és legyártattuk a speciálisan a mi sátrainkhoz való 

világításkészleteket. A világítások praktikusan és gyorsan felszerelhetőek, 

illetve szétszedhetőek, így már sötétedés után, éjszaka is nagyobb 

hatékonysággal tudunk részt venni az adott feladat végrehajtásában. 

Lapátok 

Az év vége felé lehetőség nyílt fejleszteni alapvető szerszámkészleteinket is. 

10 lapátot és 5 hólapátot szereztünk be, melyekkel az árvíz elleni 

védekezésben és az extrém téli időjárási helyzetek felszámolásában 

dolgozunk majd.  

Munkavédelmi eszközök 

Bármilyen feladatot is kell ellátnunk, az elsődleges mindig az, hogy 

önkénteseink biztonságban legyenek. Testi épségüket különféle 

munkavédelmi eszközökkel igyekszünk megvédeni. 

2013-ban lecseréltük a fehér színű, elöregedett munkavédelmi sisakokat, 

helyüket korszerű, arculatunkhoz jobban illő sisakok vették át. Összesen 60 

darab ilyen sisakot vettünk, melyből 10-et sisakbéléssel téliesítettünk.  

Ezeken kívül bővítettük munkavédelmi kesztyűink számát, az új kesztyűk 

szövet anyagának és mártott tenyerének köszönhetően kényelmesebb és 

alkalmasabb hosszú távú munkavégzésre. 

Továbbá szükségesnek tartottuk az új orrfűrészek készleteinek kiegészítését 

is, amelyek munkavédelmi szemüvegekkel lettek teljesek.   
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RENDEZVÉNYEK BIZTOSÍTÁSA 

Együttműködő partnereink, támogatóink gyakran kérik fel egyesületünket 

egy-egy rendezvényük elsősegély-nyújtási, komplex katasztrófavédelmi 

biztosítására. Ezeknek a felkéréseknek rendszeresen és nagy örömmel 

teszünk eleget, hiszen ezek a biztosítások egyesületünk önkénteseinek 

további fejlődését, összecsiszolását is szolgálják. 

NKE Női kézilabda torna 

A 2013. február 21-én megrendezett 

négycsapatos torna egészségügyi biztosítását 4 

fővel hajtottuk végre, melyen a 

Rendészettudományi Kar, a Hadtudományi és 

Honvédtisztképző Kar, valamint a 

Közigazgatás-tudományi Kar mellett az 

Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola csapata is részt vett. A mérkőzések 

szüneteiben sem unatkoztak a szurkolók, a KTK pompon koreográfiával, 

míg az RTK intézkedéstaktikai bemutatóval készült, volt tombola, továbbá 

sor került egy bemutató meccsre is, melyet a HHK és az RTK férfi csapata 

vívott. A tornát végül szoros meccsen a Rendészettudományi Kar nyerte. 

Ellátásra 4 alkalommal került sor, önkénteseink a biztosítással 24 önkéntes 

munkaórát teljesítettek. 

KTK kollégiumi szakest biztosítása 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel való együttműködésünk részeként 

ezúttal a Közigazgatás-tudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának 

rendezvényén vettünk részt. A 2013. február 28-án megrendezett kollégiumi 

szakestet 2 fős elsősegélynyújtó járőrrel biztosítottuk. 

A farsangi hangulatú bulin a kar több száz diákja vett részt. A nagy létszám 

ellenére a hallgatók odafigyeltek egymásra, kulturáltan szórakoztak, így a 
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hajnalig tartó rendezvényen szerencsére nem történt sérülés, ellátásra nem 

került sor. A biztosítással 20 önkénes munkaórát teljesítettünk. 

EFOTT biztosítása 

Egyesületünkkel egyidős minden éves gyakorlásunk, az Egyetemisták és 

Főiskolások Országos Turisztikai Találkozójának (EFOTT) biztosítása, idén 

sem volt ez másként. 

A Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület önkéntesei június 24-

én délelőtt megkezdték a kitelepülést a rendezvény területére, az orvosi 

segélyhely és a mobil vezetési pont telepítése 19 órára befejeződött. Az 

ellátási lehetőséget biztosító orvosi segélyhely új sátrait az OKF által 

meghirdetett pályázaton nyerte egyesületünk. A Margit-szigeten 

közelmúltban zajlott 

védekezési munkálatokban 

kitűnőre vizsgázott mobil 

vezetési pontunk révén az 

Egyesület budapesti bázisáéval 

megegyező feltételek álltak 

rendelkezésre a 

műveletirányítók számára. 

Az Egyesület kitelepült kontingense a fesztivál 0. napjától zárásig, 0-24 

óráig, két műszakban végezte az elsősegélynyújtó feladatokat, és készen állt 

az esetleges műszaki mentést igénylő helyzetek kezelésére. A segélyhelyen – 

szoros együttműködésben a Sped-Med mentőszolgálat tagjaival – 

folyamatosan két egészségügyi járőr látta el a szolgálatot. A fesztiválozók és 

a rendezvény lebonyolítói számára háromágyas, ágyanként szeparálható 

ellátóhely, valamint megfelelő mennyiségű és minőségű egészségügyi 

felszerelés állt folyamatosan rendelkezésre. Az egészségügyi járőrök a 

rendezvény ideje alatt közel 400 ellátást végeztek (részben a 

mentőszolgálattal közösen), néhány esetben a mentőegységekkel közösen 
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vonultak a fesztiváltábor területéről kapott riasztásra. A szervezők 

kérésére, az esti koncertprogramok főzenekarainak fellépései alatt, egy-egy 

egészségügyi járőr a nagy színpad környékén látott el készenléti ügyeletet. 

Folyamatos volt a műszaki mentő járőr rendelkezésre állása is. Szükség 

esetén az egység viharkárok enyhítésére, kárhely-megvilágítási és 

alapszintű tűzoltási feladatok megoldására is azonnal képes lett volna, 

továbbá eredményesen támogathatta volna a Rescue 24 által a helyszínre 

kihelyezett kétfős fesztiváltűzoltó egységet is annak munkájában. A 

fesztivál ideje alatt a műszaki mentők a táborhelyek kialakításánál a 

balesetveszélyt jelentő gallyak, ágak feldarabolásában működtek közre, az 

éjszakai műszakban az egészségügyi járőrök helyszíni vonulásait segítették, 

a záráskor eszközparkjuk révén több lemerült akkumulátorú gépjármű 

beindítását végezték el. 

Egyesületünk a segélyhely üzemeltetése és a beavatkozásra képes 

járőrszolgálatok fenntartása mellett gondot fordított a szolgálatokat ellátók 

képzésére, tudásszintjüknek éles helyzetekben szerzett gyakorlattal történő 

emelésére is. Több egyesületi önkéntes számára az egészségügyi specialista 

vizsgára felkészülés, illetve a járőrvezetői készségek elsajátításának szerves 

részét képezte az EFOTT-os tapasztalat. Emellett 4 fő önkéntes a fesztivál 

ideje alatt, valós körülmények között vizsgázva, bizonyította felkészültségét 

és rátermettségét csoportvezetői feladatok ellátására. Így teljesítményük 

alapján, a fesztivál utolsó napján az Egyesület elnökétől átvehették 

csoportvezetői tanúsítványaikat. 

A fesztivál ideje alatt 20 fő 

önkéntesünk összesen mintegy 2500 

munkaórát teljesített. A zárás 

napján, június 30-án, a vezetési pont 

és a segélyhely lebontása után, az 

Egyesület konvoja a kora délutáni 

órákban visszaérkezett Budapestre. 
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Az eszközök elraktározása után, 16 órára az utolsó önkéntesek leszerelése is 

megtörtént. 

NKE RTK Gólyatábor biztosítása 

2013. augusztus 15-18. között Csillebércen rendezte meg második 

gólyatáborát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara, 

melynek egészségügyi biztosítását a 

tavalyi évhez hasonlóan idén is 

Egyesületünk végezte. 

A csillebérci táborban megtartott 3 

napos gólyatáborban Egyesületünket 3 

fős elsősegélynyújtó járőr képviselte. A 

programokon 170 leendő elsőéves vett 

részt. Ellátásra szerencsére mindössze 

17 alkalommal volt szükség. Az 

egészségügyi biztosítás során 216 önkéntes munkaórát teljesítettünk. 

ELTE Geo-Bio Gólyatábor Bódvarákón 

2013. augusztus 24-30. között részt vettünk az ELTE Geológus-Biológus 

Gólyatábor egészségügyi biztosításában Bódvarákón. 

A feladat önkénteseink számára egyben gyakorlatként is funkcionál, hiszen 

jól szimulálja egy 500 fős befogadó hely egészségügyi biztosítási feladatait. 

Egy héten keresztül folyamatosan működtettük mobil segélyhelyünket, 

járőreink pedig elsősegély-nyújtási 

feladatokat láttak el. Sérültek ellátására 36 

alkalommal került sor, az egészségügyi 

biztosítás alatt mintegy 500 önkéntes 

munkaórát teljesítettek önkénteseink. 
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NKE KTK Gólyatábor Tatán 

Egyesületünk ötfős elsősegélynyújtó 

kontingenssel vett részt a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-

tudományi Karának tatai gólyatáborában, 

mely augusztus 21-25. között került 

megrendezésre. 

Egyesületünk évek óta szoros kapcsolatot ápol a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem Közigazgatás-tudományi Karának Hallgatói Önkormányzatával, 

ezáltal az elmúlt évekhez hasonlóan, mondhatni hagyománytisztelő módon, 

egyesületünket kérték fel a rendezvény egészségügyi biztosítására, amelyet 

5 főnyi elsősegélynyújtó járőrrel hajtottunk végre. 

Tagjainknak ezen típusú beavatkozás nemcsak munka, hanem tanulás is 

egyben, mely jól szolgálja a gyakorlati tudás elmélyítését, amelyre képzési 

rendszerünkben is nagy hangsúlyt fektetünk. 

Ellátásra megközelítőleg 30 alkalommal került sor, mely jól mutatja azt, 

hogy a felnövekvő generációk a biztonságos és felelősségteljes szórakozást 

helyezik előtérbe. A biztosítás során 456 önkéntes munkaórát teljesítettünk.  

I. Blokk Gokartbajnokság biztosítása Keszthelyen 

2013. szeptember 20-22. között került megrendezésre az I. Blokk 

Gokartbajnokság Keszthelyen, melyet Egyesületünk 2 fős elsősegélynyújtó 

járőrrel biztosított. A Blokk Media által szervezett rendezvényen a családi 

és színpadi programok mellett egész nap ki lehetett próbálni a gokartokat, 

és akinek kedve volt, a versenyre is benevezhetett. A 3 nap alatt 

egészségügyi ellátásra nem került sor, a művelet során 90 önkéntes 

munkaórát teljesítettünk. 
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Halottak napi biztosítás a Farkasréti temetőben 

2013. november 1. és 3. között reggel 8:30-tól 

délután 15 óráig, vagyis a legforgalmasabb 

törzsidőben  Egyesületünk elsősegélynyújtói a 

Farkasréti temetőben láttak el szolgálatot. A 

három nap során szoros együttműködésben 

dolgoztunk a helyszínen lévő polgárőr és rendőr 

kollégákkal, valamit jó kapcsolatot sikerült 

kialakítani a temető vezetésével. 

A kint töltött idő alatt három kis sérülést 

kellett ellátniuk az önkénteseknek. 

A kialakult jó viszonyt ápolva Egyesületünk jövőre is tervezi 

elsősegélynyújtó szolgálat felállítását a helyi temetőben, esetlegesen egy 

mozgó tűzoltó járőrrel kiegészülve. Az ügyeletet adó 8 fő összesen 74 

önkéntes munkaórát teljesített a hétvégén. 

Gólyabál a Rendészettudományi Karon 

2013. december 9-én a Stefánia Palotában tartotta meg gólyabálját a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara. A hallgatói 

önkormányzat a rendezvény egészségügyi biztosítására Egyesületünket 

kérte fel, melyet 2 fős járőrrel hajtottunk végre. Évek óta jó kapcsolatot 

ápolunk az NKE Hallgatói Önkormányzatával, rendszeresen veszünk részt 

gólyatáboraik és egyéb, évközi programjaik biztosításában. Mint mindig, 

ezúttal is örömmel fogadtuk a felkérést, hogy felügyeljük eme színvonalas 

eseményt. Az este folyamán a nyitótáncot követően műsorral mutatkoztak 

be az elsőévesek, aztán hajnalig tartó buli következett. 

Szerencsére ellátásra nem volt szükség, a rendezvény alatt 24 önkéntes 

munkaórát teljesítettünk. 
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Önkénteseink számára igen fontos, hogy katasztrófa-elhárítási 

tevékenységük mellett részt vehessenek más mentőcsoportok és a lakosság 

felkészítésében, a polgári védelem népszerűsítésében. 

NKE Önkéntes Katasztrófavédelmi Szolgálat 

felkészítése 

2013. február 14-én, a Fővárosi 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság polgári 

védelmi főfelügyelőjének felkérésére 

Egyesületünk hajtotta végre az NKE 

Önkéntes Katasztrófavédelmi Szolgálat 

gyakorlati felkészítését, 4 fő önkéntes 

részvételével.   

A felkészítésre a IX. kerületi Tűzoltó-parancsnokságon került sor. A 

program kezdeteként az FKI polgári védelmi főfelügyelője köszöntette az 

állományt, majd Karas János tű. őrnagy, a létesítmény parancsnoka 

ismertette a betartandó szabályokat és a munkavédelmi ismereteket. 

Az NKE Önkéntes Katasztrófavédelmi Szolgálat 47 fővel jelent meg a 

képzésen, tagjait a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és 

Honvédtisztképző Karának másodéves hallgatói adják. Az állományt két 

részre osztva, két állomáson kezdtük meg az oktatást. Az egyik csapat 

átismételte az árvízvédelem alapvető kérdéseit, begyakorolták a nyúlgát 

építését, a bordás megtámasztást és a buzgár elleni védekezést.  

Eközben a másik fél a 63M rajsátor telepítésével ismerkedett. Megtanulták 

a sátor elemeit, az építkezés lépéseit, a kalodázás sorrendjét, valamint több 

sátor összeépítését. Miután mindkét csapat begyakorolta az aktuális 

állomás feladatait, cseréltek.  
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Az ebédszünet után szakmai beszélgetésre hívtuk az NKE Önkéntes 

Katasztrófavédelmi Szolgálat tagjait az esetleges kérdések tisztázása 

végett, a nap zárásaként pedig az FKI képviselői röviden megtekintették a 

Szolgálat munkáját. 

Ifjúsági versenyek  

2013-ban is részt vettünk a 

katasztrófavédelmi ifjúsági versenyeken 

Óbudán, a XII. kerületben, a XXII. 

kerületben, illetve a fővárosi versenyen is, 

ahol a különféle állomásokon nyújtottunk 

segítséget.  

Egyesületünk négy önkéntese a 2013. március 27-én Óbudán megrendezett 

kerületi katasztrófavédelmi ifjúsági versenyt segítette szaktudásával. Szép 

számban gyűltek össze az általános és középiskolás csapatok, hogy részt 

vegyenek a felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági versenyben. A 12 

csapattal megrendezett verseny sajnos nem a megszokott külső 

helyszíneken, hanem az épületek fűtött helyiségeiben került megrendezésre. 

A kellemetlen külső körülmények azonban nem befolyásolták a verseny 

felszabadult baráti hangulatát.  

2013. április 11-én került megrendezésre 

a II. és a XII. kerület közös ifjúsági 

versenye a Marczibányi téren. A 13 

résztvevő csapat elméleti felkészültségét 

tesztlapok megírásával, gyakorlati 

tudását pedig különböző szituációs 

feladatok megoldásával bizonyította.  

A versenyre a szervezők 7 állomással készültek. A tesztlapok, a szakmai 

kérdések mellett számos olyan témát is érintettek, melyek a hétköznapi 

életben is fontosak lehetnek, például hogy mi a teendő tűz esetén, mit kell 
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magunkkal vinni egy kitelepítésnél, vagy hogy mit szabad és nem szabad 

tenni egy esetleges árvíz idején. A gyakorlati feladatok során a csapatok 

többek között bemutatták a kézi tűzoltó készüléket, a tájoló használatát, 

valamint rádió segítségével is navigálták egymást. Önkénteseink az RBV 

állomáson segédkeztek, ahol igen összetett feladatot kellett megoldaniuk a 

versenyzőknek: a szituáció szerint egy veszélyes anyagot szállító kamion 

borult fel, és egy ember megsérült. Először ezt szabályosan be kellett 

jelenteni a tűzoltóságra, majd a SIX katalógus segítségével meg kellett 

határozni az anyagot, és ez alapján kiválasztani a megfelelő 

védőfelszerelést. A csapat egyik tagja beöltözött Tychem védőruhába és 

Biomaszk gázálarcba, majd sérültet játszó társát kellett kihoznia, egy 

menekülő kámzsa segítségével. Végül, a tanult szabályoknak megfelelően, le 

kellett vennie a védőruházatot. 

2013. április 11-én tartották a XI., XXI. és a XXII. kerület közös 

katasztrófavédelmi ifjúsági versenyét a budafoki BMTE sporttelepén. A 

versenyen összesen 23 db 4 fős csapat indult. Az általunk üzemeltetett 

állomásokon a versenyző csapatoknak először egy árvízvédelmi nyúlgátat 

kellett építeniük homokzsákokból. A másik állomásunkon egy csapat 2 

tagjának a légi- és katasztrófariadó, illetve a riadók elmúlását jelző 

szirénahangokat kellett felismerniük. A másik 2 főnek össze kellett állítania 

egy kimenekítési csomagot, amely azokat az alapvető eszközöket 

tartalmazza, melyeket a lakosoknak magukkal kell vinniük egy kitelepítés 

avagy kimenekítés esetén. Végül a versenyző csapatoknak ismertetniük 

kellett az óvóhelyen betartandó magatartási szabályokat. 

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság felkérésére egyesületünk részt 

vett az április 18-án megrendezett 2013. évi Fővárosi Katasztrófavédelmi 

Ifjúsági Verseny lebonyolításában is. A versenyre azok az általános iskolás 

és gimnáziumi csapatok kaptak meghívást, akik a kerületi fordulókon az 

első helyet szerezték meg. Egyesületünk 7 tagja 3 különböző állomáson 

segédkezett a szervezőknek. A csapatoknak összesen 7 + 3 állomáson kellett 
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helytállniuk. Az egyesületünk által üzemeltetett állomásokon a csapatoknak 

először mocsárjárás, majd egy kijelölt terepszakaszon árvízvédelmi nyúlgát 

építése és egy szivattyú telepítése, működésének ismertetése volt a feladata. 

Következő állomásunknál kézi tájoló használata, térképjelek felismerése, 

tesztlap kitöltése volt a feladat. Ezen kívül az egyik csapattagnak egy 

letakart szemű gázálarcban kellett végigmennie egy labirintuson, miközben 

egy másik társa rádión keresztül navigálta. Végezetül iparbiztonsági 

ismereteikről kellett beszámolniuk, SIX katalógus használatával 

azonosítani kellett veszélyes anyagokat, ki kellett választaniuk a megfelelő 

védőfelszereléseket, melyeket alkalmazva egy szimultán baleset sérültjét 

kellett kihozni a veszélyes területről. 

A versenyeken való részvétellel összesen 132 önkéntes munkaórát 

teljesítettünk. 

NKE KTK Kari Napok 

Az NKE-KTK Hallgatói Önkormányzata a 2013. április 22-ei héten Kari 

Napokat szervezett, melynek során különféle színes programok várták a 

hallgatókat. E színvonalas rendezvény keretein belül érkezett hozzánk a 

felkérés, hogy vegyünk részt a 22-én tartott sportnapon. A nap folyamán a 

hallgatóknak lehetőségük nyílt önkénteseink segítségével elsajátítani az 

újraélesztés technikáját, továbbá közelebbről megismerkedhettek az 

automata defibrillátor működésével. Emellett röviden bemutattuk 

egyesületünk működését, illetve jelentkezni lehetett BASIC 

tanfolyamunkra. 

A program megvalósításában 3 önkéntesünk mellett a BÖME KECS 

szakembere is segítségünkre volt, összesen 32 önkéntes munkaórát 

teljesítettünk. 
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Óbudai Napok 

2013. május 4-én az Óbudai Napok 

rendezvénysorozat keretein belül rendezték meg 

az Óbudai Közbiztonsági Napot a III. kerületi 

Csobánka téren. Önkénteseink a Fővárosi 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyi 

képviselőivel együttműködve a 

katasztrófavédelem és az önkéntesség 

fontosságát ismertették meg az érdeklődőkkel. 

Lehetőség volt játékos katasztrófavédelmi tesztlap kitöltésére, hibátlan 

válaszadás esetén 75M gázálarccal lehetett gazdagabb a kitöltő. 

A nap folyamán lehetőséget biztosítottunk az érdeklődőknek arra, hogy 

megismerjék egyesületünk technikai felszereléseit. A gyerekek körében 

nagy népszerűségnek örvendett a hangosbeszélő, valamint a sisakok és a 

különböző öltözékek kipróbálása, de a felnőttek számára is érdekes volt a 

műszaki mentő és elsősegély felszerelésünk megismerése. 

Önkénteseink az előzetes munkálatokban is kivették részüket, 3-án négy 

fővel segítették a sátorépítést. A két nap alatt 10 fő közreműködésével 

összesen 79 önkéntes munkaórát teljesítettünk. 

Protector a Királyréti Óvodában 

Egyesületünk és Protector, az ICDO 

(Polgári Védelmi Világszervezet) 

kabalafigurája 2013. május 9-én az 

Újpesti Királyréti Óvodában tartott 

játékos beszélgetést a polgári 

védelemről 3 és 7 év között óvodás-

oknak. A gyerekeknek Protector 

segítségével mutattuk be a munkánkat. Megbeszéltük velük, milyen 

veszélyforrások lehetnek otthon, amire vigyázniuk kell (például áram, 
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tűzhely). Végül a kicsik elárasztottak minket jobbnál jobb kérdésekkel, 

amiket megválaszoltunk nekik. 

A bemutatót nemcsak a gyerekek, de önkénteseink is nagyon élvezték, így a 

közeljövőben több oktatási intézménybe is ellátogatunk Protectorral, hogy 

megismertessük a legifjabbakkal a polgári védelem munkáját, jelentőségét. 

Önkénteseink mintegy 15 órát dolgoztak a bemutató megszervezésén, 

megtartásán. 

ÖPVE a Hegyvidéki Napokon 

Egyesületünk idén is 

képviseltette magát a Hegyvidéki 

Napok rendezvényein június első 

napján. Önálló sátorral és önálló 

programmal mutatkoztunk be a 

hegyvidéki polgároknak, azoknak, 

akiknek biztonságát egyesületünk 

elsődlegesen védeni hivatott. 

Sátrunkban megtekinthetőek voltak azok a műszaki mentő, 

elsősegélynyújtó, távolságvédelmi, munkavédelmi eszközök, amelyekkel a 

kerületi lakosok megóvását egy esetleges veszélyhelyzetben egyesületünk 

végezné. Önkénteseink minden órában rövid bemutatót tartottak az 

újraélesztés alapvető szabályaiból, bemutatva a BLS fogásait. A tanultakat 

a helyszínen ki is lehetett próbálni. A Hegyvidéki Napokon hat önkéntesünk 

összesen 45 munkaórát dolgozott. 
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Árvízi ünnepség – Egyesületünk a fővárosi 

önkénteseket képviselte 

Mintegy kétszázhetven végzős hallgató, az Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság vezetése, a megyei önkéntes mentőszervezetek vezetői, illetve 

képviselői, 

kormánymegbízottak, valamint 

a rendvédelmi szervek 

képviselői jelentek meg 2013. 

július 20-án a 

Katasztrófavédelmi Oktatási 

Központ III. kerületi 

székhelyén rendezett 

nagyszabású ünnepségen. A 

Közép-Budai Önkéntes Polgári 

Védelmi Egyesület a Fővárosi Központi Rendeltetésű Mentőszervezetet 

képviselte ezen az alkalmon. 

Az esemény – a végzettek kibocsátása mellett – a közelmúlt dunai 

árhulláma elleni védekezésben kiemelkedő teljesítményt nyújtó tűzoltók 

elismeréséül, valamint a munkálatokban résztvevő szervezetek 

köszöntéséül szolgált. Egyesületünk kapta a felkérést, hogy az eseményen a 

Fővárosi Központi Rendeltetésű Mentőszervezetet képviselje, és annak 

zászlaját az ünnepségen kísérje. A zászlókíséretet az Egyesület elnökének 

irányításával további 3 fő önkéntes alkotta. A hivatásos állomány tagjainak 

felsorakozásán túl, az Oktatási Központ megalakuló terén arcvonalba 

rendeződtek a megyei önkéntes mentőszervezetek képviselői is. 

Önkénteseink a „HUNOR” és a „Huszár” mentőegységek mellett foglalták el 

kijelölt helyüket, szabályos alakzatban, megfelelve az alkalom 

kívánalmainak. 

A hivatásos állomány egyéni teljesítményeinek elismerését megelőzően dr. 

Bakondi György, a BM OKF főigazgatója mondta el ünnepi köszöntőjét. 
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Beszédének fontos mozzanata volt a szervezettség és a védekezés során 

megvalósult társadalmi összefogás hangsúlyozása, valamint az önkéntesek 

eredményes közreműködésének kiemelése, melyek kiemelkedő 

hatékonysággal támogatták a központi szervezetek munkáját, és ezzel 

„bizonyítottak”. A főigazgató kijelentette azt is: a polgári védelem 

rendszerének átalakításában az önkéntes szolgálatra kell a hangsúlyt 

helyezni. Az ünnepség részeként a megyei igazgatóságok, valamint a 

felsorakozott önkéntes mentőszervezetek – így az FKRMSZ részére is – 

zászlószalag került adományozásra, mely az árvízi munkálatokban betöltött 

helytállásra emlékezteti a zászló alá felsorakozókat. 

Az ünnepség zárását követően Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok, a 

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója megköszönte a 

jelenlévő önkénteseknek az egyesületi munkát. Egyúttal kifejezte: a jövőben 

is számít szervezetünkre, és fegyelmezett, hatékony beavatkozásunkra az 

esetleges káreseményeknél. 

Részvétel a „Biztonságos életre nevelés” projektben 

A BM Oktatási és 

Tudományszervezési Főigazgatóság 

felkérésére 2013. szeptember 20-án 

3 fős elsősegélynyújtó járőr vett 

részt a „Biztonságos életre nevelés” 

projekt indítónapján a II. kerületi 

Budenz József Általános Iskolában 

és Gimnáziumban. Önkénteseink 

egy lehetséges baleset során 

megteendő laikus elsősegély-nyújtási fogásokat mutatták be a jelenlevő 

tanulóknak interaktív tanórák keretében, kihangsúlyozva azt, hogy a 

rohanó világunkban adódhat olyan helyzet, amikor valaki megsérül, rosszul 

lesz körülöttünk. 
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Ilyenkor ahelyett, hogy továbbsétálnánk, néhány egyszerű, alapvető 

fogással megelőzhetjük a sérült állapotának romlását, megmenthetjük 

embertársunk, szeretteink életét. 

Egyesületünk fontosnak tartja, hogy a felnövekvő generációk is ismerjék 

ezeket az alapvető elsősegély-nyújtási módszereket, tudják, hogyan 

segíthetnek másokon, amíg a szakszerű segítség megérkezik, és szem előtt 

tartsák: Minden perc számít! Járőrünk a részvétellel 15 önkéntes 

munkaórát teljesített. 

Előzd meg a fogaskerekűt 

A Hegyvidék egyik legkedveltebb sportrendezvénye az „Előzd meg a 

fogaskerekűt” futó, gyalogló és kerékpáros verseny. 2013. szeptember 21-én 

a Városmajori Gimnázium elől indultak a résztvevők. Mivel az időjárás-

előrejelzés alapján helyenként záporra, zivatarra lehetett számítani, a 

Hegyvidék Sportközpont felkérte Egyesületünket, hogy sátrainkkal 

biztosítsuk a regisztráció zavartalanságát. 

A délelőtt folyamán két sátrunk állt egy-egy regisztrációs részleg felett, de a 

néha felélénkülő szélen kívül más nem zavarta meg a versenyt. 

Önkénteseink a sátrak felállításával, elbontásával, valamint készenléttel 

összesen 12 munkaórát teljesítettek az adott napon. 

Lakossági riasztóeszközök éves 

ellenőrzése 

Az elmúlt évekhez hasonlóan Egyesületünk 

idén is segítséget nyújtott a XII. kerületi 

önkormányzatnak a légvédelmi szirénák 

ellenőrzésében. 

2013. október 5-én, szombaton Egyesületünk 

három fővel végigjárta a kerület 17 feljegyzett szirénáját, hogy az éves 
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karbantartási feladatokat, illetve a „morgatópróbát” elvégezze. Az 

ellenőrzésre azért van szükség, mert ezen eszközök jelenleg is a lakosság 

riasztásának fontos eszközei egy esetleges katasztrófa bekövetkeztekor. 

A szirénaellenőrzés keretei közt meg kell vizsgálni, hogy az adott végpont 

megfelelően kap-e áramot, a szekrény sértetlen-e, illetve a megfelelő 

riasztási jel leadására alkalmas-e. A nap folyamán kiderült, hogy a 

szerkezetek még mindig megbízhatóan működnek, néhol is csak apróbb 

javításokat igényeltek, például biztosítékcserét. 

Általánosságban elmondható, hogy a XII. kerületi lakosságvédelmi szirénák 

állapota megfelelő, a riasztás leadására alkalmasak. 

Önkénteseink az ellenőrzéssel és karbantartással összesen 24 munkaórát 

töltöttek. 

ÖPVE az ELTE Önkéntes Napon 

2013. november 20-án Egyesületünk 

képviseltette magát „ELTE Önkéntes Nap” 

rendezvényen. A közösségi célokat 

szolgáló, illetve életminőség-javító 

tevékenységeket végző önkéntes 

szervezetek bemutatkozásán 

tájékoztatással és információs anyaggal 

vártuk az érdeklődőket. 

Az ELTE PPK Andragógia Tanszéke és az 

ELTE Élethosszig Tartó Művelődésért 

Alapítvány szervezésében lebonyolított 

rendezvényre több mint 70-en 

regisztráltak. A látogatók többsége az önkéntesség lehetőségei iránt 

magánszemélyként vagy kutatásaival, tanulmányaival összefüggésben 

érdeklődő fiatal volt. 
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A rendezvényen megjelenő szervezetek az önkéntes részvétel változatos 

lehetőségeit kínálták, és – többek között – ennek előnyeit, fontosságát 

hangsúlyozták a kísérő előadások, prezentációk is. A látogatók 

megtekinthették a Magyar Vöröskereszt bemutatóját az Egyesületünk 

felkészítési programjában is alapvető elemként szereplő újraélesztés 

folyamatáról, annak lépéseiről. A rendezvény szervezői oldalával folytatott 

rövid helyszíni értékelés megerősítette: Egyesületünk tudásalapú 

megközelítésének, a tevékenységünk képviselte karakternek továbbra is 

helye van a hallgatók önkéntességre felhívó megszólításában. Így 

szervezetünk a jövőben még inkább szereplője lehet azoknak az 

aktivitásoknak, szándékoknak, melyeket a fiatal generációk képviselői 

közösségi érdekben, felkészülten, rendszerezett formában szeretnének 

kifejteni, illetve megvalósítani. 

A rendezvényen 5 fő önkéntesünk vett részt, akik ezzel összesen 26 

munkaórát teljesítettek. 

Adománygyűjtés a kiskőrösi árvák és szegény gyerekek 

javára 

2013 decemberében, a Femeraid 

International budapesti egységeként 

csatlakoztunk ahhoz a 

kezdeményezéshez, melynek célja a 

nehéz sorsú, szegény gyermekek 

segítése, és a karácsony szebbé tétele 

számukra. Ezért december 6-tól 18-ig, 

minden nap 16 és 18 óra között vártuk 

az adományokat és felajánlásokat, melyeket nemre és korosztályra 

szétválogatva, december 19-én szállítottunk le Kiskőrösre. 

Az átadást megelőző este önkénteseink válogatták és csomagolták a 

beérkezett felajánlásokat, melyekből közel 40 csomagot tudtunk személyre 
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szabottan összeállítani, továbbá több zsáknyi adomány jött össze óvodák 

részére, és 2 db számítógép az iskoláknak. A csomagokban minden gyermek 

talált valamilyen édességet és többféle játékot vagy könyvet. 

Az ajándékok jelképes átadása 

ünnepség keretein belül történt. 

Utána minden csomagot egy 

központi helyre pakoltunk le, 

melyeket a következő napokban 

osztottak szét a rászorulóknak a 

Máltai Lovagrend (KMFAP) 

felajánlásaival együtt. Az 

adománygyűjtés, csomagolás és 

átadás során önkénteseink 85 munkaórát teljesítettek. 
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ÖSSZEFOGLALÓ 

2013-ben az Egyesület kiemelkedően aktív évet zárt. A tavaszi 

hókatasztrófa és a nyári árvízi védekezés hatalmas megterhelést, 

ugyanakkor igen nagy sikereket is hozott egyesületünk életébe. Jelentősen 

bővült önkénteseink és támogatóink bázisa egyaránt. 

A káreseményekhez kapcsolódóan a készenléti fokozatokat továbbra is 

gyorsan és jól változtatta, a tényleges riasztásokra a lehető leghamarabb, 

megfelelően reagált. Az első járőrök megalakítása az első bejelentések, 

riasztások vételétől számított 1-2 órán belül megtörtént. A gyors 

reakcióidőben nagy szerepe volt az elmúlt évek fokozott alkalmazási 

készenlétei során kialakult ügyeleti rutinnak. 

Az évben igen sok alkalmazáson és gyakorlaton vettünk részt. Sikerrel, és 

nagy segítséget nyújtva voltunk jelen az év két nagy természeti 

katasztrófájának elhárítási munkálataiban. Mind a márciusi hóviharnál, 

mind a júniusi, két hétig tartó árvíznél igen nagy számban voltunk jelen, és 

dolgoztunk együtt sikeresen a hivatásos állománnyal és a társszervekkel.  

Ezen felül az önkéntesek létszámának és igényeiknek növekedésével 

igyekeztünk a korábbi évekhez képest több gyakorlatot és képzést 

megszervezni, mindenkinek lehetőséget biztosítva a fejlődésre. 

2013-ban több jelentős fejlesztést is sikerült véghezvinni, köszönhetően 

támogatóinknak és önkénteseink elkötelezettségének. Megújítottuk 

elsősegély-felszerelésünket, bővítettük műszaki mentő képességünket, új 

sátrakat szereztünk be. Ezen újítások fontossága gyakorlatban is 

érzékelhető, hozzájárulnak a magasabb szintű, gyorsabb és tágabb körű 

munkavégzéshez. 



 

  

59 ÖSSZEFOGLALÓ 

Aktív szerepvállalásunk a FEMERAID INTERNATIONAL munkájában 

számos lehetőséget teremtett számunkra más országok mentőcsoportjaival 

való együttműködésre. Felkészültünk arra, hogy egyesületünk a 

közeljövőben nemzetközi gyakorlatokat hajtson végre. 

A tavalyi évben képzésekre és a hozzájuk tartozó vizsgákra összesen 33, a 

különböző gyakorlatokra pedig 8 napot fordítottunk. 2014-ben tervezzük 

ezen számok további növelését, hogy önkénteseink a lehető legjobb 

felkészültséggel és képzettséggel vehessenek részt a katasztrófák 

elhárításában. 

Az évben összességében több mint 9000 önkéntes munkaórát teljesítettünk.  
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