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BESZÁMOLÓ
SZÖVETSÉGÜNK 2015. ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL
Tisztelt Tábornok Úr!
Elnök Úr!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Szövetségünk Elnöksége és a magam nevében tisztelettel köszöntöm Önöket
éves beszámoló közgyűlésünk alkalmából.
Az alapszabályban foglaltak szerint az Elnökségnek kötelessége, hogy évente
számot adjon munkájáról, a megoldásra váró, feladatokról, problémákról. Ennek
teszünk eleget ma is, amikor elemezzük eddigi tevékenységünket, a 2015. évi feladataink számbavételét.
A beszámolók összeállításánál nem voltunk könnyű helyzetben.
Nehéz, estenként egy kicsit kilátástalannak tűnő év van mögöttünk, változásokkal, sokszor nehezen értelmezhető akadályozó tényezőkkel.
A változatosságot döntően a civil szervezetünk mindennapjait szabályozó új
jogszabályi és az ehhez kapcsolódó szervezeti változások fémjelzik.
A Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség Önkéntes
tagságból álló közhasznú tevékenységet folytató szervezet. A Szövetség kiemelt
feladatának tekinti a természeti és civilizációs katasztrófák esetén, a bajbajutott
lakosság és anyagi javak védelmét szolgáló intézkedések végrehajtásában, de
különösen a lakosság tájékoztatásában, felkészítésében, az ifjúság nevelésében, való
részvételt, ezen feladatok végzését.
Tevékenysége során együttműködik a Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatósággal és szervezeteivel, elismerve annak szakmai iránymutatásait.
Együttműködik továbbá a lakosság védelme, és felkészítése érdekében más önkéntes
és civil szervezettel.
A 2015. február 20-án került sor a Szövetségünk Beszámoló és Tisztújító
Közgyűlésére, melyre az elnökség mandátumának lejárta és a jogszabályi változás
miatt került sor. A szövetség új elnöksége 3 fő tisztségviselőből és 6 fő elnökségi
tagból áll, melyet az új alapszabályban foglaltaknak megfelelően választottunk.
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A közgyűlés dokumentumait, határozatait (jegyzőkönyvét, jelenléti ívet, a módosított alapszabályt stb.), a folyamatban lévő törvényességi eljárás miatt felterjesztettük a Fővárosi Törvényszékre.
A Fővárosi Törvényszék 2015. 05. 28-án kelt levelében hiánypótlás
teljesítésére kötelezte a szövetséget, melynek rendkívüli közgyűlés összehívásával
2015. 06. 19-én tettünk eleget.
A hiánypótlást követően Szövetségünket a Fővárosi Törvényszék az új jogszabályoknak megfelelően 01-02-0008482 szám alatt 2015. október 27-én törvényesen bejegyezte.
A lakosságfelkészítés segítése szövetségünk alaprendeltetéséből adódik. Alapszabályunkban foglaltak alapján a lakosságfelkészítési feladatokat folyamatosan végeztük, különös tekintettel az általunk kiemelten kezelt 10 – 18 éves korosztály irányában. Az Ifjúság felkészítését, versenyek szervezését, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetve a Magyar Polgári Védelmi Szövetség versenykiírása szerint végeztük/ végezzük.
Ennek megfelelően 2015-ben is részt vettünk az FKI által szervezett felmenő
rendszerű Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny Fővárosi döntőjének előkészítésben,
megszervezésében, végrehajtásában. Ezen az Óbudai-szigeten rendezett Fővárosi
megmérettetésen 21 általános iskolás és 19 középiskolás csapat versengett az Országos döntőbe jutásért.
Közreműködtünk továbbá a kerületi, kirendeltségi, megyei versenyek szervezésében, végrehajtásában, (tagjaink állomásparancsnokok voltak.) az azokra történő
felkészítésben, a versenyek anyagi/pénzügyi feltételeinek biztosításában, melyhez
adománygyűjtést végeztünk, amelyből minden gyermek részesült, valamilyen formában a verseny napján.
A beszámolási időszakban a szervezési feladatok mellett rendszeresen
közreműködtünk kerületi iskolás csapatok felkészítésében is.
Az Ifjúsági versenyek szervezése és végrehajtása, azt bizonyította, hogy
szövetségünk aktív és nyugállományú tagjai, továbbá együttműködő partnerei
sikeresen tudnak egy adott cél érdekében együtt, közösen dolgozni.
A MPVSZ felkérésére immár több éve, így 2015-ben is eredményesen vettünk
részt felmenő rendszerű Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny országos döntőjének
megszervezésében és végrehajtásában.
Segítette felkészülésünket és szakmai munkánkat a korábban és így 2015-ben
is megrendezett Európai Önkéntes Polgári Védelmi Szervezetek Fóruma
(EVCPF) konferenciáján, majd az azt követő munkaműhely munkájában történő
részvétel.
A 2014-ben új együttműködési megállapodást kötöttünk a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, azonban ez az együttműködés 2015-ben sem hozta
meg azt az áttörést, amit vártunk, így még sok kívánnivalót hagy maga után.
Tisztelt Közgyűlés!
A sok változás miatt is igen mozgalmas, azonban gazdaságilag szerény éveket
tudhatunk magunk mögött.
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Munkánk eredményeit, sokszínűségét tagságunk önzetlen munkája, a
társadalmi feladatok terén kifejtett aktivitása biztosította.
Tisztelt közgyűlés!
Szövetségünk elnöksége folyamatosan törekedett a munkatervekben foglaltak
maradéktalan végrehajtására. Ennek során kiemelt hangsúlyt kapott a szövetséget
népszerűsítő tevékenység, döntően rendezvényeinkkel, és társ együttműködő partnereinkkel közös programokon való részvétellel
Szövetségünk több éve vesz részt a Főváros gazdálkodó szervezetei, valamint a
kerületi kollégák és önkormányzati dolgozók részére meghirdetett külföldi
tanulmányutak
szervezésében.
Eddigi
útjainkon
a
hozzánk
hasonló
veszélyeztetettségű
országok,
megyék
katasztrófavédelmi
helyzetéről,
veszélyeztetettségéről, a közigazgatás és a hivatásos katasztrófavédelmi szervek
kapcsolatáról, továbbá a lakosság és az ifjúság felkészítésének kérdéseiről szereztünk
ismereteket. Tájékoztatást kaptunk a gazdálkodó szervezet katasztrófavédelmi
feladatairól, a képzés, felkészítés rendszeréről.
Hagyományunknak megfelelően 2015-ben is megszerveztük Szakmai kirándulásunkat Erdélybe. A programon nem csak szövetségünk tagjai és családtagjaik, hanem támogatóink, együttműködő partnereink és szimpatizánsaink is részt vettek. Erdélyi szakmai utunk során a Nyerges-tetőn lévő 1848-as emlékparkban megkoszorúztuk a Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség nevében 2007-ben
állított kopjafát.
Az ötnapos program keretében vendéglátóink tájékoztatást adtak munkájukról,
lakosságvédelmi tapasztalataikról.
A szakmai program mellett lehetőséget biztosítottak Erdély gyönyörű tájainak,
természeti szépségének, történelmi emlékeinek megtekintésére, gasztronómiai élmények szerzésére.
A klímaváltozás hatásai –akárcsak szerte a világban- Budapesten is szélsőséges
időjárási viszonyokban jelentkeztek. A hatások csökkentéséből és a lakosság mindennapi életét megkönnyítő intézkedések végrehajtásából nem csak a kerületek-, de a
Szövetség és tagszervezetei, valamint támogatói is aktívan kivették részüket.
Tisztelt Közgyűlés!
Fontos feladatunk a polgári védelmi hagyományok ápolása. A MPVSZ
szervezésében részt vettünk és megkoszorúztuk a Légoltalom (Polgári Védelem)
hőseinek a Budai Várban, a MH Hadtörténeti Intézet és Múzeum udvarán
elhelyezett emléktábláját
Szövetségünk gondozásában már hagyománnyá vált minden év májusában a
Lágymányosi híd pesti hídfőjénél álló és a II. világháború polgári áldozataira emlékező emlékmű koszorúzása, amely katonai tiszteletadással és a hazánkba akkreditált,
a háborúban aktívan résztvevő országok nagykövetségei katonai attaséinak részvételével valósult meg.
Szövetségünk 2015. december 12-én ünnepi közgyűléssel emlékezett meg a
Magyar Légoltalom 80 évéről.
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A közgyűlésen több előadás hangzott el, mely betekintést adott az elmúlt 80 év
történéseibe, előrevetette a jövő feladatait.
Az ünnepi rendezvényünk előadói voltak:
- Dr. Berki Imre Úr Múzeumigazgató, Katasztrófavédelem Központi Múzeuma
- Orovecz István. nyá. pv. vezérőrnagy, MPVSZ Szakmai elnök
- Puzder Attila nyá. pv. alezredes, FPVKSZ elnökségi tag
- Tatorján István nyá. pv. ezredes, FPVKSZ elnökségi tag
- Szabó Dávid tü. főhadnagy, FKI Észak-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Katasztrófavédelmi megbízott
A közgyűlésen ünnepi keretek között elismerések kerültek átadásra, melyről
honlapunkon bővebben is lehet olvasni.
A rendezvény az Éltes Mátyás Általános iskola és Kollégium tanárai és diákjai közreműködésével betanult kis óvóhelyi életképpel zárult.
A Katasztrófavédelem Központi Múzeuma jóvoltából egy jól sikerült kiállítással emlékeztünk a 80 évre.
Tisztelt Közgyűlés!
Szövetségünk feladatainak sorában kiemelt hangsúlyt kapott az ifjúságneveléshez, lakosságfelkészítéshez kapcsolódó rendezvények előkészítésében, végrehajtásában való részvétel, támogatók, szponzorok keresése.
A támogatók köre, sajnos szűk, így a támogatás formája és összege sem fedezi
kötelező és tervezett feladataink végrehajtását. Amennyiben ez a fedezethiány folytatódik, a rendezvényeink korábbi színvonalát képtelenek leszünk tartani.
A támogatások az alábbi területek finanszírozására érkeztek, melyeket szövetségünk az alábbiakban részletezett területeken használt fel:
-

-

-

Kerületi és Fővárosi Katasztrófavédelmi Ifjúsági versenyek előkészítése,
megszervezése és lebonyolítása, a résztvevő, helyezést elért csapatok díjazása (Főpolgármesteri Hivatal. MPVSZ)
XXIII. kerületi Ifjúsági versenyre: ( a kerület által megkeresett gazdálkodó szervektől érkezett támogatások), itt kívánom kiemelni ezen a területen
sokat dolgozó Falusi László pv. alezredes Urat és Szemákné Pápai Olga
Úrhölgyet.
Fővárosi Katasztrófavédelmi Ifjúsági versenyre.
A Magyar Légoltalom megalakulásának 80. évfordulójának megünneplésére. (FKF Zrt.)
A szövetség működéséhez szükséges infrastruktúra (telefon, internet, honlap, rezsi anyag) biztosítása. (FKF Zrt.)
A 2016-os év beindítása, felkészülés munkatervben meghatározott I. negyedévi főbb feladataink végrehajtására. (FKF Zrt.)
2015 évi erdélyi szakmai útunk anyagi biztosítására.
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Rendezvényeink megtartását rendszeresen támogatta a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala, az MPVSZ, a FKF Zrt., a Fővárosi Vízművek Zrt., a Fornetti
Kft., a Fővárosi Állat- és Növénykert, az Éltes Mátyás Általános Iskola és Gyermekotthon, az Új Akropolisz Kulturális Közhasznú Egyesület, a Vizek Őre Vízi-mentő
Egyesület, a FŐKERT Nonprofit Zrt., a BUSZESZ Zrt., a Kékkúti Ásványvíz Zrt.,
ezt a felsorolást a teljesség igénye nélkül tettük.
Ismertségünk biztosításának, fenntartásának elengedhetetlen eszköze az Internet. Ennek feladása beláthatatlan következményekkel járna. Szövetségünk honlapját
megújítottuk
A vázolt nehézségek ellenére elnökségünk úgy látja, hogy tevékenységünk
mégsem csak anyagi kérdés. Sőt elsősorban nem az! Elkerülhetetlen a tagszervezetek,
együttműködők számának növelése. Még ilyen körülmények között is fokozni kell a
lakosság felé irányuló tájékoztató munkát, megnyerve az állampolgárokat a társadalmi feladatokhoz is.
Mindezekből fakad, hogy sürgető feladatként jelentkezik Szövetségünk tömegbázisának szélesítése, melyet évek óta folyamatosan tervezünk kisebb-nagyobb sikerrel.
Kiemelt feladatunk volt a tagság szabadidős tevékenységének, pihenésének segítése.
Miután már évek óta végezzük, így elmondhatom, hogy hagyománnyá vált tagságunk, kollégáink, és barátaink családtagjai számára a Városligetben megrendezésre
került gyermeknapi program szervezése, melyen 2015-ben korábbi évekhez képest
kevesebben vettek részt. A rendezvényen 34 gyermek és 51 felnőtt kísérő volt jelen.
Taglétszámunk, támogatottságunk és az utánpótlás erősítésére tekintettel hozzákezdtünk szövetségünk ifjúsági tagozatának létrehozásához. A kezdeti lépések után
szükségessé válik az aktívabb szervező munka, hogy kitűzött céljaink teljesüljenek.
Sürgető feladat - amit az FKI is elvár- a középiskolás fiatalok közösségi szolgálatának teljesítéséhez feltételek biztosítása. Jelenleg a katasztrófavédelmi felkészítés szervezése mutatkozik egyedüli területnek, melynek részleteit alaposan ki kell
dolgozni és a felkészítéseket meg kell kezdeni. Ebben várjuk a szövetség valamennyi
tagjának aktív közreműködését.
Beszámolónk végére érve az Elnökség által megfogalmazottan vázolom
Szövetségünk további tevékenységének, elsősorban 2016. évre tervezett
főbb irányait:
- a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal megkötött együttműködési
megállapodásban foglaltak végrehajtása.
- A Fővárosi Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny megszervezésében és lebonyolításában való közreműködés, a kerületi versenyek végrehajtásában
való részvétel.
- Közreműködés az Országos Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny megszervezésében és lebonyolításában.
- Közreműködés a Magyar Légoltalom 80. évfordulójával kapcsolatos rendezvényeken.
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- Fővárosi szintű megemlékezések, koszorúzások szervezése, illetve országos
szintű szervezéseken történő részvétel.
- Szövetségünk tömegbázisának bővítése, együttműködés más civil szervezetekkel.
- A hagyományos erdélyi szakmai út (kirándulás) megszervezése.
- Közreműködés más nemzetközi továbbképzések, szakmai utak szervezésében.
- Részvétel a váratlan katasztrófahelyzetek felszámolásában, elhárításában.
- Közreműködés a létrehozott önkéntes mentőszervezetek, valamint a tanintézeti hallgatók katasztrófavédelmi, lakosságvédelmi felkészítésében.
- A Nyugdíjas Klub munkájának szervezettebbé tétele, különös tekintettel a
rendezvények megtartásának szervezésében, segítésében.
- Kidolgozni a közösségi szolgálat teljesítésének formáit és az FKI-val
együttműködve meg kell kezdeni a fiatalok körében történő népszerűsítését.
Végezetül itt szeretnénk megköszönni tagságunk, támogatóink, szponzoraink
önzetlen segítségét, akik nélkül a 2015-ös év feladatait nem tudtuk volna végrehajtani.
Köszönöm figyelmüket!

