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BEVEZETŐ

BEVEZETŐ
A Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület a 2012. évben az
Alapszabályban rögzített és a 2012. évre megtervezett feladatait, immár
tendenciaként folyamatosan növekvő önkéntes létszámmal, állandósult
eszközparkkal, szoros együttműködésben a hivatásos és az önkormányzati
szervekkel, jó szinten hajtotta végre. 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 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 2012. évben továbbra is prioritásként kezelte az Egyesület
vezetése, a megszervezett 3 BASIC Önkéntes Alapfelkészítési tanfolyam összesen
15 napon, valamint az 5 gyakorlat összesen 6 napon került megtartásra.
Statisztika szempontjából az egészségügyi- és katasztrófavédelmi biztosítások,
ügyeletek kategóriájába soroljuk az EFOTT 2012 rendezvényét, valamint a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem gólyatáborainak biztosításában való részvételt
ezek ugyanakkor fontos szerepet töltenek be az önkéntesek gyakorlati
felkészítésében is mintegy 12 nap időtartamban.
A 2012. évben forrásaink jelentősen csökkentek az előző évekhez képest, meglévő
támogatóink elhivatottságának ellenére fejlesztéseket nem voltunk képesek
végrehajtani. A forrás hiányában részben elmaradtak, részben saját erőből
kerültek megoldásra egyes technikai karbantartások is. Támogatóinknak
köszönhetően, a rendelkezésünkre álló források birtokában így is képesek
voltunk az év közben adódó kihívásoknak megfelelni, az egyesületi képességeket
itt-ott tovább csiszolni (ezen rendszerek, képességek csiszolása, finomítása
jellemzően az önkéntesek befektetett munkájának köszönhető, nem pedig
beszerzéseknek).
Felajánlás
útján
részben
sikerült
egyesületünk
egyenruházatának cseréje is.
Az év egyik leglátványosabb sikere az önkéntesek saját erejéből megújított
honlapunk és a kialakításra került facebook oldal, amelyet mintegy 200-an
„lájkoltak” eddig. Az Egyesület internetes megjelenését a 2006. tavaszán útjára
indított honlap jelentette mintegy 6 éven át. Az idén kialakított új honlap modern
dizájnnal, sok funkcióval, színesen és szemléletesen mutatja be Egyesületünk
életét.
www.opve.hu
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A
jogszabályváltozásoknak
megfelelően
Egyesületünk
is
megújította
együttműködését a hivatásos szervekkel, 2012. decemberében került aláírásra az
új együttműködési megállapodás az ÖPVE és a Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság között.
Mérföldkő egyesületünk életében hogy 2012. augusztusában csatlakoztunk a
FEMERAID INTERNATIONAL nemzetközi mentőszervezetek szövetségéhez. A
csatlakozással célunk humanitárius, katasztrófa-elhárítási tevékenységünk
minőségileg új szintre vitele egyben nemzetközivé tétele. A külföldi
partnerszervezetekkel való szoros együttműködés útján a szakmai képességeink
fejlesztése, elmélyítése.
A nyár folyamán az egyesület vezetése és a FEMERAID INTERNATIONAL
alelnöke előkészítette az ÖPVE csatlakozását a nemzetközi együttműködéshez. A
jelenleg több mint tizenöt tagszervezettel rendelkező FEMERAID jó lehetőséget
biztosít majd egyesületünknek nemcsak a szakmai ismeretek elmélyítésére, de
közös gyakorlatok, képzések megtartására is. Meggyőződésünk, hogy az így
létrejött nemzetközi hátterű FEMERAID BUDAPEST UNIT eredményesen
nyújthat segítséget határainkon túl is, gondolva itt elsősorban a határon túli
magyarságot fenyegető esetleges katasztrófák elleni fellépésre.
FEMERAID BUDAPEST UNITként nemcsak résztvevői, de kulcsszereplői is
kívánunk lenni a FEMERAID együttműködésnek.
Személyi változásra is sor került idén az egyesület vezetésében. Az egyesület
közgyűlése 2012. július 08-i ülésén Lányi András Miklós úr alelnöki megbízását
visszavonta és helyette Szemán Gábor urat választotta az egyesület alelnökévé.
Az év során elvégzett feladatok öt fő területre csoportosíthatók:


Alkalmazások



Felkészítések és gyakorlatok



Beszerzések és fejlesztések



Rendezvények biztosítása



Társadalmi szerepvállalás

www.opve.hu
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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.
2012. során jelentős hangsúlyt fektettünk a műveleti képességek fenntartására,
szükség szerinti alkalmazására és a műveleti vezetés feladatainak
átgondolására. Az év során 296 önkéntes munkaórában vettünk részt éles
alkalmazásokban.

Lakástűz miatti kitelepítés és befogadás
2012. február 11-én este a II. kerület, Budakeszi út egyik lakóépületéből tűz
miatt kellett a lakosokat kitelepíteni. A kitelepülők közül egy fiatalembernek volt
szüksége elszállásolásra, ezért önkénteseink segítettek a X. kerületi befogadó
hely üzemeltetésében február 13-ig. Az épület lakhatatlanná vált, ezért nem
tudtak visszaköltözni a lakók. A befogadási helyet önkénteseink és a X. kerületi
Polgári Védelmi Kirendeltség munkatársai zavartalanul működtették.

Több kiló lőszer a XII. kerületben
2012. március 23-án a XII. kerületben 15 ember kitelepítését végezték az
önkéntesek, mert földmunkák során több kiló lőszer, valamint egy páncéltörő
rakéta került elő. Az érintett területen lakóknak el kellett hagyniuk
lakóhelyüket, az önkéntesek felvették az adataikat, de elszállásolásra nem volt
igényük a polgároknak. A lőszerek és a robbanószerkezet elszállítása után a
Költő utca és a Mártonhegyi út lakói újra visszatérhettek otthonaikba.

Robbanó szerkezetnek tűnő rozsdás fémszerkezet a III. kerületben
2012. március 30-án egy robbanószerkezet miatt kellett 1500 embert kitelepíteni
a III. kerületben. Az otthonukat elhagyó emberek közül körülbelül 170 főt
regisztráltak önkénteseink az Aquincum Általános Iskolában, ahol három
helyiségben üzemeltettek befogadási helyet és ellátták a lakóhelyüket elhagyni
kényszerült lakosokat. A tűzszerészi vizsgálat eredményeként kiderült, hogy
senki nem volt veszélynek kitéve, mert a földmunkák során csak egy
„ártalmatlan” rozsdás fémszerkezetre bukkantak. A lakók nagyon meg voltak
www.opve.hu
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elégedve önkénteseink munkájával, erről tájékoztatták a Polgármestert, aki
személyesen köszönte meg a segítséget.

II. világháborús rombológránát az I. kerületben
Födémbe ékelődött II. világháborús rombológránát miatt kellett 5 lakóházat
kiüríteni 2012. április 4-én a Budai Várban. A tűzszerész vizsgálattal, a
hatástalanítással párhuzamosan szükséges kitelepítés ideje alatt önkénteseink a
kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának épületében befogadó hely
üzemeltetésében vettek részt, ahol 11 lakost regisztráltak. Délután elszállították
a gránátot, így a lakosok visszatérhettek a lakásaikba. A befogadó helyet a
kerület alpolgármestere is meglátogatta, aki elégedettségének adott hangot
munkánkkal kapcsolatban.

Csőtörés a XI. kerületben
2012. július 01-én délután érkezett a tájékoztatás Egyesületünkhöz, hogy a XI.
kerületben a Bartók Béla út, Budafoki út környékén csőtörés miatt áll a víz.
Felderítő járőrünk azonnal megkezdte a munkát, majd útba indítottuk
szivattyúinkat is. Másnap délig folyt a kárelhárítás. A kiömlött hatalmas
mennyiségű víz okozta károk elhárításában a Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság mellett egyesületünk is részt vett. Két darab 3000 liter/perc és négy
darab 1100 liter/perc teljesítményű Honda szivattyúval dolgozott háromfős
járőrünk egész éjjel, majd a részleges váltást követően hétfő délelőtt is. Több ház
pincéjéből, pincéiből távolították el a vizet, így mentesítve a tűzoltó erőket.

Sóskúton dolgoztak a szivattyúk
2012. július 29-én 20 órakor kaptunk jelzést, hogy Sóskúton jelentős károkat
okozott a lezúdult nagy mennyiségű csapadék, amely több ház pincéjét is
elöntötte. A riasztott járőr két szivattyúval 0 óra 30 percre elhárította a károkat.
A riasztott járőrök 21 órára érkeztek be a magalakulási helyre, ahol az előzetes
információknak megfelelően felkészültek a beavatkozás megkezdésére. A kijelölt
járőrvezető két szivattyú felmálházása mellett döntött. A hatfős járőr 21:20
perckor kezdte meg a kivonulást Sóskútra. A helyszíni felderítést követően
megállapítást nyert, hogy három házban mintegy másfél méteres víz áll a
pincékben. Az egyik pincéből a tűzoltóság szakemberei már szivattyúzták a vizet.
Az ÖPVE Honda szivattyúit a másik két házban kezdték meg a munkát, majd az
egyik kárhely felszámolását követően a tűzoltóktól átvették a harmadik ház
pincéjének vízmentesítési feladatait is. A kármentesítési feladatok 00:30 percre
www.opve.hu
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befejeződtek. Ezt követően az ÖPVE önkéntesei a megalakulási helyen 01:30
órakor leszereltek.

Óriásbomba Óbudánál - 8.000 embert érintett a kitelepítés
2012. október 19-én egy előző nap a Dunában talált 500 kg-os, II. világháborús
bomba miatt kellett 8000 embert kitelepíteni a III. kerületben.
A terület lezárások érintették a IV., valamint a XIII. kerületeket is. ÓbudaBékásmegyer vezetőinek és katasztrófavédelmi szakembereinek felkérésére
önkénteseink üzemeltették a III. kerületi Aquincum Általános Iskolában kijelölt
befogadó helyet, összekötőt biztosítottak a művelet ideje alatt működő irányító
törzsbe, valamint a felállított műveleti központban segítették a műveletben
résztvevő, megközelítőleg 300 fős állomány ellátását.
Az önkénteseink által üzemeltetett befogadó helyet a művelet során mintegy 50
lakos vette igénybe, akiknek az ellátásáról is gondoskodtak munkatársaink.
Miután a Magyar Honvédség tűzszerész járőre kiemelte és hatástalanította a
Dunában talált robbanószerkezetet, 14:00-kor a III. Kerületben lezárt területet
ismét megnyitották, így a lakosok is visszatérhettek otthonaikba. A
gyújtószerkezetek megsemmisítését követően megszűntek a vasúti hidat,
valamint a pesti oldalt érintő lezárások és forgalmi terelések is. ÓbudaBékásmegyer polgármestere levélben köszönte meg munkánkat.

www.opve.hu
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FELKÉSZÍTÉSEK, GYAKORLATOK
Egyesületünk vezetése és önkéntesei elkötelezettek a tekintetben, hogy az
eredményes kárterületi munka alapja a megfelelő felkészültségben keresendő.
2012-ben is megszerveztük a hozzánk újonnan jelentkezők részére a BASIC
Önkéntes Alapfelkészítési Program tanfolyamait valamint számos gyakorlatot és
gyakorlást szerveztünk önkénteseinknek. Specialistaképzésre az évben nem
került sor, amelynek alapvető oka a hivatásos szervek átszervezése miatti
bizonytalanság és trénerhiány.

BASIC Önkéntes Alapfelkészítési Program tanfolyamai
2012-ben három BASIC tanfolyamot indítottunk útjára és két vizsga során
mértük fel a jelentkező önkéntesek tudását, felkészültségét. BASIC
programunkat a megszokott rendben egyre bővülő instruktori állománnyal
hajtottuk végre. Továbbra is úgy tekintünk a BASIC programra mint
Egyesületünk legfontosabb kiképzési tevékenységére, magas színvonalának
biztosítása a jövőben is elsődleges feladatunk lesz.
Az 1/2012 BASIC tanfolyam 2012. január 28-án indult útjára és március 25.-én 7
fő sikeres vizsgájával zárult le. A 2/2012 BASIC tanfolyam májusban kezdődött,
azonban a második modulcsoport oktatását követően félbeszakadt, mert a BASIC
tananyagot frissíteni kellett. A 2. kurzus résztvevőinek meghívásával 3/2012
BASIC tanfolyamunk október 14-én kezdődött és december 08-án 4 fő sikeres
vizsgájával zárult. 2012-ben összesen 25 fő vett részt tanfolyamainkon, és 11 fő
tett sikeres BASIC vizsgát. A vizsgabizottságokba minden esetben képviselőt
delegált a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság így is erősítve a bizalmat az
önkéntesek munkája iránt.
Azok a jelentős változások, amelyek a katasztrófavédelem szervezetében
2011/2012 fordulóján, illetve 2012. április 1-jén bekövetkeztek arra
kényszerítették egyesületünket, hogy a BASIC tanfolyam anyagát felülvizsgáljuk
és frissítése után 4.1 verziószámon oktassuk a jövőben.

Törzsgyakorlás
2012. február 5-én a Hegyvidéki Ifjúsági Táborban tartottunk törzsvezetési és
logisztikai gyakorlatot. A gyakorlat során egy szimulált káresemény hatásainak
felszámolását kellett a résztvevőknek elméletben megoldaniuk. A szimulált
operatív törzs munkacsoportjai által készített javaslatok, megoldási lehetőségek
közös elemzése és értékelése is rámutatott, mennyi tapasztalatot szereztek már
„régi” önkénteseink az elmúlt évek alatt például a 2010-es borsodi árvíz elleni
www.opve.hu
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védekezés során. A jól sikerült gyakorlás után közösen fogyasztottuk el a
gulyáságyúnkban főtt étket.

Nemzeti Minősítő Gyakorlat
2012. április 05-én Egyesületünk sikeresen teljesítette a nemzeti minősítési
rendszer követelményeit, amelyen az önkéntes mentőszervezeteket minősítették.
A Fővárosi Központi Rendeltetésű Mentőszervezet (FKRMSZ) mentést biztosító
részlegeként 25 fővel, 2 elsősegélynyújtó és 2 műszaki mentő járőrrel,
mentőkutyás csapatokkal közösen terepkutatásban, orvosi segélyhely
működtetésében és könnyű műszaki mentő feladatokban vettünk részt. A
nemzeti minősítő gyakorlaton városi kutató mentő (USAR) feladatokra
teljesítettük a minősítést.

EFOTT biztosításra való felkészülési gyakorlatok
Az idei évben külön felkészítési gyakorlatokat szenteltünk az év legnagyobb
műveleti alkalmazására az EFOTT-ra való felkészülésre.
2012. június 23-án, szombaton délelőtt a kialakítás alatt álló SE-ÖPVE
együttműködés keretében a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi karának
oktatója tartott felkészítést 12 önkéntesünk számára. A hallgatók
begyakorolhatták a lapáthordágy használatát, a sérültek mozgatását, valamint
új kötözéseket tanulhattak meg, illetve átismételhették a már ismerteket.
Szombat délután két műszaki mentő járőr összesen 8 fővel – az általuk kidöntött
fán – kidőlt fa gallyazását, darabolását, az úttest megtisztítását gyakorolhatta.
Ennek keretében mindkét az EFOTT kontingenshez tartozó műszaki
mentőkészlet hadrafoghatóságáról meggyőződtünk, a szükséges karbantartási
munkálatokat a helyszínen elvégeztük.
Vasárnap reggel az Orvosi Segélyhely Egység részeit áttelepítettük a
Megalakulási helyre, hogy így biztosítsuk a könnyű málházást 2-án az
induláskor. Egyben felállítottuk az OSE egyik kötöző egységét, amelyben 2
ellátóhelyet rendeztünk be. Felmértük a rendelkezésre álló világítóeszközök,
sátrak, híradóeszközök, készletek állapotát és meghatároztuk, hogy milyen
további felszerelések megvásárlására lesz még szükség az indulás előtt.
A felkészülésekkel összesen 31 fő önkéntes mintegy 160 önkéntes munkaórát
teljesített, ennek során felkészült várható feladatainak ellátására, felfrissítette
elsősegélynyújtási, műszaki mentési ismereteit, átismételte az OSE telepítésének
gyakorlatát.
www.opve.hu
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Közös gyakorlat
csoportjával

a

Budapesti

Mentő

FELKÉSZÍTÉSEK,
GYAKORLATOK

Egylet Katasztrófa-elhárítási

2012 nyarán indultak meg azok a hivatalos egyeztetések, amelyen az ÖPVE és a
BÖME-KECS együttműködésének előmozdítását célozták. Az önkéntesek, akik
mindkét mozgalom munkájában részt vesznek közös asztal mellé ültették a
vezetőket. Hamar egyetértés született és a vezetés a képességek közös
bemutatása mellett döntött, ezért szeptember 22-re közös gyakorlatot hirdettek
meg.
A gyakorlaton egyesületünk mintegy 15 fő önkéntese a KECS mintegy 10 tagja
vett részt. Az első mozzanatban orvosi segélyhely és sérültosztályozó telepítésére
került sor, majd a KECS kutyás mentői eltűnt sérültek felkutatásába kezdtek. A
sérülteket a KECS és az ÖPVE elsősegélynyújtó-mentő járőrei szállították a
segélyhelyre. A hegyi terep nehezebben elérhető helyein rekedt sérülteket a
KECS alpintechnikával mentette. A KECS kutyás mentői a sérültek keresését
követően a terepen lévő halottakat is felkutatták.
Az ÖPVE által telepített orvosi segélyhely végezte a sérültek osztályozását,
elszállításra való előkészítését. A felkutatott sérültek műszaki mentését az
ÖPVE egyik járőre hajtotta végre. A később szennyezettnek beállított segélyhely
radiológiai felderítését az ÖPVE járőrei végezték. Egyesületünk biztosította a
gyakorlat híradását és élelmezését is.
Az ÖPVE és a BÖME-KECS együttműködése az önkéntes katasztrófa-elhárítás
olyan alulról jövő szakmai kezdeményezése volt, amely bizonyítja, hogy az
önkéntesek szakmai alapon megszervezett közös munkája nemcsak példaértékű,
de nélkülözhetetlen is a hazai katasztrófa-védelemben. A gyakorlaton
megállapodás született, hogy az ÖPVE és a KECS közösen elérhetővé teszi
képzéseit a tagok részére és rendszeresen hasonló gyakorlatokat szervez.

Lakossági riasztóeszközök próbája
2012. decemberében háromfős híradó-műszaki járőrünk végigjárta a XII. kerület
összes lakossági riasztóeszközét, légoltalmi szirénáját. Minden szirénát
megvizsgált és a szükséges karbantartást elvégezte, majd morgató próbával
ellenőrizte a sziréna működőképességét.
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BESZERZÉSEK,
FEJLESZTÉSEK

BESZERZÉSEK, FEJLESZTÉSEK
Sajnálatos módon a 2012-es év – finanszírozási szempontból – az Egyesület
életének legnehezebb éve volt. A kialakított támogatói rendszer egy jelentős része
a gazdasági helyzet nehézsége okán nem tudta a szokásos mértékben segíteni
tevékenységünket. A hivatásos katasztrófavédelmi szervezet átszervezése –
önkormányzatoktól való eltávolítása – szintén szűkítette lehetőségeinket.
A Hegyvidéki Önkormányzat vezetése mindent megtett, hogy a budai
önkormányzatok segítségével fenntarthatóvá tegye működésünket, de sajnos
próbálkozásai nem találtak nyitott fülekre a társkerületekben, anyagi
támogatásával egyedül segítette a működésünket.
A gazdálkodásra a műveleti feladatok finanszírozásának előtérbe helyezése, a
beavatkozó eszközök biztonságos működtetése volt jellemző, háttérbe szorultak
az egyesületi kiadásokkal járó gyakorlatok.
Komolyabb beszerzése, fejlesztésre az évben sajnos nem került sor.
Hűséges támogatóink ugyanakkor idén is jelentős áldozatokat vállaltak az
egyesület működtetésében. Aranyosi János hímző mester úr a jelvényeinket
biztosította térítésmentesen, az AEMI kft. És a Fővárosi Vízművek anyagi
támogatást nyújtott. A 3R Kft magas színvonalon biztosította egyesületünk nagy
technikai eszközeinek szállítását, az IFEX kft. tűzoltó-készülékek rendelkezésre
bocsátásával járult hozzá felkészítéseink és biztosításaink sikeréhez. A
Vulnomed bt. elsősegélynyújtási felszerelésekkel segített. Az I. kerületi
önkormányzat 10 új egyenruhát adott egyesületünknek.
Egyesületünk 2010-ben tervezte meg saját egyenruháját, felhasználva a
kárterületi tapasztalatokat és az önkéntesek javaslatait. Az egyenruhák
megtervezésében és kivitelezésében az ANIPET-TEX kft. volt segítségünkre. Az
ANIPET-TEX kft. 10 készlet új ruhával támogatta egyesületünk munkáját 2012es évben.
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BIZTOSÍTÁSA

RENDEZVÉNYEK BIZTOSÍTÁSA
Egyesületünk 2012-ben is kiemelt feladatként kezelte az együttműködő szervek
rendezvényeinek
katasztrófavédelmi,
tűzvédelmi,
elsősegély-nyújtási
biztosítását. A biztosításoknak jelentős szerepe van az állomány felkészítésében,
gyakoroltatásában. A Hegyvidéki Önkormányzattal és a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem Hallgatói Önkormányzatával kialakított szoros partneri viszony
keretében számos esetben került sor biztosításokra 2012-ben is.

Természetismereti túra és vetélkedő a János-hegyen
2012. május 19-én, szombaton 4 önkéntesünk vett részt a Természet- és
Környezetvédelmi Polgárőr Egyesület által szervezet természetismereti túrán a
Normafánál. Önkénteseink az érdeklődő túrázók között népszerűsítették
szervezetünk tevékenységét, tájékoztatták őket a polgári védelemről, illetve
készenlétben álltak, hogy szükség esetén a résztvevőket elsősegélyben
részesítsék.

EFOTT 2012 – Velence
2012. július 02-án délelőtt Velencére érkezett és ott települt az egyesület
katasztrófavédelmi ügyeleti feladatokat is ellátó orvosi segélyhelye.
A komplex katasztrófavédelmi központ mintegy 125 négyzetméteres területen
nemcsak az egészségügyi ellátásnak, de a katasztrófavédelem vezetési pontjának
és az egyesület saját katasztrófavédelmi ügyeletének is elhelyezést biztosított.
Július 02-án reggel 08 órakor kezdődött meg a felszerelések málházása a
Kékgolyó utcai egyesületi bázison. Az összekészletezett, kipróbált felszereléseket
és a feltöltött készleteket a 3R kft. teherautójával szállítottuk le Velencére. A
szervezők az OSE telepítése mellett kérték, hogy a segélyhely biztosítson helyet a
hivatásos katasztrófavédelmi és rendőri szervek vezetési pontjának is. Továbbá
szintén ezen helyen telepítettük saját műszaki mentő, tűzoltó járőrünk
megalakulási helyét is. A segélyhely 18 órára érte el készenlétét.
Az OSE ügyelettel, vezetési ponttal, 3 ellátóhellyel, fektetővel került
kialakításra, területe 125 négyzetméter. Az egészségügyi felszereléseken kívül
rendelkezik híradó eszközökkel, 2db 50 literes habbal oltóval, két honda
szivattyúval, tűzoltótömlőkkel, 2 motorfűrésszel, műszaki mentő felszerelésekkel,
lakosságtájékoztató eszközökkel. Állománya nappal 1 fő ügyeletes, 3 fő
elsősegélynyújtó, 2 fő műszaki mentő; éjjel 1 fő ügyeletes, 4 fő elsősegélynyújtó, 2
fő műszaki mentő volt.
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2012. július 05-én csütörtök éjjel több hullámban heves villámlással járó
zivatarok érték el a velencei tó környékét és zavarták meg az EFOTT
rendezvényét. Műszaki mentő járőrrel szivattyúztuk a közlekedést akadályozó és
a sátrakat elöntő vizet.
Az EFOTT biztosítása egyesületünk számára nem csak egy rendezvénybiztosítás.
A felkészüléssel töltött hétvégék felfrissítik és elmélyítik a szakmai ismereteket,
a készletek málházása és mozgatása, majd alkalmazása felidézi a BASIC
tanfolyamon megtanultakat. A lent töltött egy hét pedig semmihez nem mérhető
közös élményt nyújt azoknak akik a kontingens tagjaiként dolgoznak. Ezek az
önkéntesek összecsiszolódnak. Megtanulnak együtt dolgozni pihenten és
fáradtan, feszültségben és nyugalomban egyaránt. És közben "gyakorol" a
technika is, előjönnek a hosszú használat során a rejtett hibák, amelyeket van
lehetőség javítani.

NKE-RTK Gólyatábor biztosítása
2012. augusztus 15-18. között részt vettünk a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Rendészettudományi
Kar
gólyatáborának
egészségügyi
biztosításában
Csillebércen.
A 2011. augusztusában megrendezésre került Budapesti Corvinus Egyetem ÁK
Gólyatábor biztosításában való részvételt és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
létrejöttét követően, idén a Közigazgatás-tudományi Kar táborának biztosítása
mellett felkértek minket a Rendészettudományi Kar hasonló rendezvényén
történő közreműködésre is. Az I. NKE-RTK Gólyatábor biztosítását 2 fős
elsősegélynyújtó járőrrel végeztük. A 140 leendő hallgató részvételével lezajlott
rendezvény során rendkívüli esemény nem történt, ellátásra 21 esetben került
sor.

NKE KTK Gólyatábor biztosítása
2012. augusztus 27-31. között került megrendezésre a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem Közigazgatás-tudományi Karának gólyatábora Tatán. Az előző évhez
hasonlóan, 2012-ben is egyesületünket kérték fel a rendezvény elsősegélynyújtási biztosítására, amelyet 2 fős elsősegélynyújtó járőrrel hajtottunk végre. A
járőrt két éjszakára egy fővel megerősítettük, így gondoskodva a gólyák
biztonságos szórakozásáról. A leendő elsőévesek igen nagy létszámban, 270-en
vettek részt az ötnapos programon. Ellátásra 24 alkalommal került sor.
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ELTE TTK Gólyatábor Bódvarákón
2012. augusztus 25-31. között 2012-ben is részt vettünk az ELTE Geo-Bio
Gólyatábor katasztrófavédelmi biztosításában Bódvarákón. A rendezvény
biztosítását a helyi hivatásos szervekkel együttműködésben végeztük. A feladat
önkénteseink számára egyben gyakorlatként is funkcionált, hiszen jól szimulálja
egy 500 fős sátras befogadó hely biztosítási feladatait. Egy héten keresztül
folyamatosan
működtettük
mobil
segélyhelyünket,
járőreink
pedig
elsősegélynyújtási feladatokat láttak el. Sérültek ellátására 18 alkalommal
került sor.

Hegyvidéki Ifjúsági foci és atlétika versenyek
A Hegyvidéki Önkormányzattal fennálló stratégiai együttműködésünk keretében
ősszel újra részt vettünk a Szabadidősport Központ sport rendezvényeinek
elsősegély-nyújtási biztosításában. Szerencsére a versenyző gyerekek csak kisebb
sérüléseket szenvedtek, így járőreinknek nem kellett komolyabb sérüléseket
ellátni a rendezvényeken. Az elsősegély-nyújtási biztosítás szeptember 18., 19.,
20., 24., 25., 26., 27., október 2., 11. napokon zajlott, így összesen 63 önkéntes
munkaórát teljesítettek a kétfős járőrök.

NKE KTK gólyabál biztosítása
Egyesületünk kétfős elsősegélynyújtó járőrrel vett részt a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem Közigazgatás-tudományi Karának gólyabálján 2012. november 21-én a
Dürer rendezvényházban. Szerencsére komolyabb sérülés ellátására nem volt
szükség a rendezvényen.
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TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS
2012-ben is nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy tevékenységünket minél több
fórumon és helyen megmutassuk, így népszerűsítve nemcsak egyesületünk, de az
önkéntes katasztrófavédelem egészének eszméjét is. Ide soroljuk mindazokat a
rendezvényeket, amelyek nem közvetlenül köthetőek egyesületünk humanitárius
alaptevékenységéhez.

Közbiztonsági nap a III. kerületben
2012. április 4-én és 5-én 5 fővel képviseltettük magunkat az Óbudai
közbiztonsági napon, ahol bemutattuk tevékenységünket az érdeklődőknek. A
közbiztonsági napok kiváló lehetőséget nyújtanak arra, hogy toborzással bővítsük
egyesületünk létszámát.

Ifjúsági versenyek Budapesten
2012. április 26-án megrendezésre került a XII. kerületi Katasztrófavédelmi
Ifjúsági Verseny a Hegyvidéki Ifjúsági Táborban, amely lebonyolításában
Egyesületünk az elmúlt évek hagyományának megfelelően segítséget nyújtott a
kerületi polgári védelmi kirendeltség dolgozóinak. Az általános- és középiskolás
diákok az idei évben is számot adtak megszerzett tudásukról és eredményesen
védték meg "Hegyvidékfalva" lakóit.
Áprilisban további budapesti kerületek (I. kerület, XI. kerület, XXII. kerület,
Közép-pest) ifjúsági versenyein segítettük az egyes állomások működését
elsősorban a műszaki mentés, árvízvédelem és a radiológiai-, biológiai- és vegyi
védelem területein.
Figyelemmel arra, hogy Egyesületünk önkénteseinek nagy része is az ifjúsági
versenyek során nyert először betekintést a polgári védelem rendszerébe,
feladataiba önkénteseink nagy szeretettel foglalkoznak a felnövekvő ifjúság
képviselőivel.

Hegyvidéki napok
2012-ben is aktívan vettünk részt anyakerületünk kerületi rendezvényén, a
Hegyvidéki napokon. A programon a polgári védelem, katasztrófavédelem
jelentőségét, az önkéntes munka szépségét mutattuk be a kilátogatóknak illetve
új önkénteseket toboroztunk.
www.opve.hu
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Diana utcai Iskolanap
Egyesületünk öt fővel vett részt a Diana utcai Általános Iskola és Gimnázium
2012. október 27-i iskolanapján. Önkénteseink elsősegélynyújtási és
veszélyhelyzeti ismereteket oktattak a tanulóknak.
A diákok nyolc húszfős csoportban látogatták meg az egyes állomásokat. Az
állomásokon a Rendőrség, a HM Ludovika Zászlóalj, a Katasztrófavédelem II.
kerületi Tűzoltó parancsnoksága, a XII. kerületi Katasztrófavédelmi Iroda, és
Egyesületünk önkéntesei vettek részt.
Önkénteseink a nyolc állomásból három állomáson dolgoztak: alapvető életmentő
fogásokat, újraélesztést oktattak; veszélyes anyagokkal kapcsolatos ismereteket
adtak át és elbeszélgettek a tanulókkal a katasztrófavédelem, polgári védelem
feladatairól, szervezetéről.

ÖPVE a HUNOR megalakulásán
A Fővárosi Központi Rendeltetésű Mentőszervezet együttműködőjeként az ÖPVE
is képviseltette magát a HUNOR mentőszervezet megalakulási ünnepségén
2012. július 15-én a Budai várban. Egyesületünk 5 fővel csatlakozott a Fővárosi
Központi Rendeltetésű Mentőszervezet csapatához. Szombaton délután részt
vettek a csapatok alaki felkészítésén, vasárnap pedig méltó módon képviselték
egyesületünket. Az ünnepségen csapatzászlót adományoztak a frissen
megalakult HUNOR mentőszervezetnek, illetve a mentőszervezet tagjai esküt is
tettek.

Hazai Mentőszervezetek II. Országos Seregszemléje
2012. április 20-án Győrben, a Hazai Mentőszervezetek II. Országos
Seregszemléjén Kocsik Pál tűzoltó alezredes, az Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság (FKI) Polgári Védelmi Főfelügyelője, az FKRMSZ vezetője átvette a
Nemzeti Minősítő Oklevelet. Minősítésünkről az FKI tanúsítványt állít ki. Az
ünnepségen, az oklevél átadásakor Egyesületünk önkéntesei is jelen voltak.
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Az egyesület műveleti tevékenysége keretében 2012-ben is dinamikusan
változtatta készenléti fokozatait, megfelelő időn belül reagált a riasztásokra,
amelyekre optimális erőkkel
és eszközökkel
vonult
ki.
Műveleti
tevékenységünkben rutinnal alkalmaztuk a rendelkezésünkre álló eszközöket,
többször tehermentesítve a hivatásos katasztrófavédelmi szerveket is. 2012-ben
az Egyesület minden riasztásra reagált. Műveleti tevékenységekkel (ide értve a
gyakorlatokat és biztosításokat is) 2012-ben 2940 önkéntes munkaórát
teljesítettek önkénteseink.
Budapesten építési munkálatok közben továbbra is sokszor találnak II.
világháborús robbanószerkezeteket a munkások. A tűzszerész vizsgálat, a
hatástalanítás idejére szükséges kisebb-nagyobb kitelepítések, az eseményekhez
kapcsolódó felderítések szervezetünk számára is feladatokat jelentenek. A
polgári védelmi, egyesületi feladatok szemszögéből vizsgálva műveleti
szervezetünk 2012-ben is kiválóan működött együtt a hivatásos és az
önkormányzati
szervezetekkel
a
kitelepített
lakosok
befogadásának
megszervezésében, megvalósításában, a vezetés feltételeinek biztosításában és a
befogadottak tájékoztatásában.
Júliusban az EFOTT rendezvény biztosításában való ismételt részvétel 2012-ben
is fontos tapasztalatok megszerzését biztosította az Egyesület és a résztvevő
önkéntesek számára. A felkészülés érdekében idén külön gyakorlatsorozatot
szerveztünk. A tapasztalatok alapján tovább csiszoltuk az összeállított mobil
orvosi segélyhely egységkészlet tartalmát, elrendezését. A komplex
katasztrófavédelmi ügyelet egyhetes működtetése valós feladatok elé állította
műveleti szervezetünket, elsősorban egészségügyi és üzemeltetési szempontból
jelentős, egyhetes gyakorlatként tekintünk az EFOTT biztosítására, ahol 2012ben közel 600 sérültet/beteget kellett ellátnunk.
Egyesületünk 2012-ben is komoly feladatként kezelte a képzések megszervezését,
végrehajtását. Képzéseinknek, tanfolyamainknak köszönhetően önkénteseink
körében minőségi és mennyiségi változás is tapasztalható. Önkénteseink jelentős
része BASIC vizsgával rendelkezik. Egyre több önkéntes jelentkezik
szervezetünkhöz. A specialistaképzések rendszerének átgondolása jelenleg van
folyamatban. Célunk, hogy olyan specialistaképzési rendszert alakítsunk ki,
amely szervesen csatlakozik a társzervezetek képzési rendszeréhez. A képzéseket
a felnőttképzési törvény előírásainak megfelelően szerveztük meg. Képzésekkel
és továbbképzésekkel 2012. 3 BASIC tanfolyamán összesen 150 önkéntes
munkaórát teljesítettünk (csak az oktatók tevékenységét számítva).
2012-ben az Egyesület anyagi helyzete tovább romlott, a rendelkezésre álló
források felhasználásával általános és műveleti működésünk hátterét csak igen
www.opve.hu
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szűkösen tudtuk biztosítani. A támogatási struktúra átalakítása megkezdődött,
új támogatókat vontunk be a szervezet finanszírozásába, ezek közül is
kiemelkedik a FEMERAID-en belül végzett tevékenységünket támogató Malta
Cross Fundation.
Társadalmi szerepvállalásunk keretében 2012-ben is segítettük a polgári védelmi
ifjúsági versenyek megszervezését és lebonyolítását, részt vettünk közbiztonsági
napokon és bemutatkoztunk a Hegyvidéki napon is. Ezen tevékenységeinkkel
összesen 372 önkéntes munkaórát teljesítettünk.
Egyesületünk megújította együttműködését a Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatósággal és a nemzeti minősítési rendszerben minősítést szerzett.

B u d a p e s t, 2013. január
Bakai Kristóf Péter
elnök
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