Készült a Magyar Vöröskereszt
2006. május 29-i Közgyűlésére

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
ÉS BESZÁMOLÓ

a Magyar Vöröskereszt 2005. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról

A Magyar Vöröskereszt 1998. decemberétől kiemelkedően közhasznú minősítést elnyert
társadalmi szervezetként a 2005. évben is a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.
törvényben, valamint a Magyar Vöröskeresztről szóló 1993. évi XL. törvényben foglalt jogai
és kötelezettségei alapján végezte karitatív munkáját.

Az egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, a
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, a nevelés és oktatás,
képességfejlesztés, ismeretterjesztés, a környezetvédelem, a gyermek- és ifjúságvédelem, a
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, az emberi és
állampolgári jogok védelme, a sport és szabadidő hasznos eltöltése, a közlekedésbiztonság
védelme, mentés, katasztrófa-elhárítás, a rehabilitációs foglalkoztatás, a munkaerőpiacon
hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, a menekültek
gondozása és segélyezése, valamint - mindenek előtt - a szervezett, önkéntes véradók
toborzása rendre olyan feladataink, melyekkel 125 éves szervezetünk évtizedek óta
eredményesen járul hozzá a hazai kormányzati tevékenység ellátásához, az állami feladatok
teljesítéséhez.
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A Magyar Vöröskereszt 2005. évben tevékenységének ellátásához:
Bevételként:

6.065.140 e Ft-ot teremtett elő,

Kiadásainak finanszírozására:

5.226.683 e Ft-ot használt fel.

Szervezetünk összes bevétele az előző évhez képest 1.737.366e Ft-tal (40,1%) növekedett.
Ráfordításaink kisebb mértékben, 950.934 e Ft-tal ( 22,2%) nőttek.
A Magyar Vöröskereszt
eredménykimutatás alapján)

Bevételek

Támogatások
- Költségvetési fejezeti
Támogatás
- Költségvetési normatív
Támogatás, egyéb működ.
- Helyi önkormányzattól
- Társadalombiztosítótól
Egyéb közhasznú
működésre kapott támogatás
(külföldi
szervezetek,
adományok, szja 1%)
- Pályázati úton elnyert
támogatás
Támogatások összesen
Tagdíjból származó bevétel

2005.

évi

bevételének

összetétele

(az

összesített

Megoszlás
összes
támogatás
%-ban

Megoszlás
teljes bevétel
%-ban

2004. évhez
képest
%ban

215.000

6,3

3,5

100

1.133.533
372.072
6.862

33,5
11,0
0,2

18,7
6,1
0,1

129,6
180,3
114,2

1.344.337

39,6

22,2

367,1

320.070

9,4

5,3

130,2

55,9

177,2

0,7

104,0

Összege
eFt

3.391.874
44.175

100 %

Egyéb
bevételek
(elsőseg.,véradásszerv,reklám
anyag, könyv ért., ért.tárgyi
eszk.,
kamat
bevétel,
természetbeni
adományok,
egyéb rendkívüli bev.stb.)
Vállalkozási tevékenység

2.361.666

38,9

117,5

267.425

4,5

74,1

Bevételek összesen

6.065.140

100 %

140,1%

A 2005. naptári évben változatlan mértékű – költségvetési törvényben előirányzott – fejezeti
támogatást kaptunk, mivel működési célú felhasználásra nyújtják a változatlan összeg
csökkenő forrást jelent. A normatív támogatásoknál közel 30%-os növekmény tapasztalható
amit az intézmények növekvő száma magyaráz.
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Az összes bevételből 22,2 % mértéket jelent az adományként érkezett támogatás (a
támogatásoknak közel 40 %-a) ami a bel- és külföldön zajlott katasztrófák áldozatainak
megsegítésére folyt be.
Beérkezett és felhasznált pénzadományok részletezése

Pénzadomány célja
Szökőár
Nógrádi vízkár
Mátrakeresztes vízkár
Magyarországi árvízkár
Határon túli árvízkár
Pakisztán földrengés
Összesen:

Befolyt összeg
2005. évben
717.119
ebből kamatbevétel 34.022
31.338
92.811
ebből kamatbevétel 462
11.160
62.512
407
915.347

Adatok eFt-ban
Felhasznált összeg
2005. évben
143.569
30.509
92.811
1.110
35.399
296
303.694

Lényegesen növekedett (30,2%-al) a pályázati úton elnyert támogatások bevétele, ami a
szakmai irányítást végző munkatársak felelősségérzetének, gondoskodásának, szakmai
felkészültségének eredménye. A pályázati lehetőségek elmulasztása komoly működési
problémákat jelentene a megyei szervezetek gazdálkodásában.
A tagdíj bevételek szerény mértékben (4%-al), de nőttek.
Az egyéb bevételek növekedésében (17,5%) meghatározó elem a balatonlellei ingatlan
érkékesítés bevétele (45 millió Ft), a közhasznú tevékenységből (elsősegély tanfolyam,
vizsgáztatás, reklám anyag, könyv értékesítés) származó (102 M Ft összegű) bevétel
növekmény, valamint az Országos Titkárság által nyújtott fejlesztési és egyéb célok
megvalósítására a megyei szervezetek bevételeként jelentkező vissza nem térítendő
támogatás.
A vállalkozási tevékenység csökkenése köthető a piaci viszonyok változásához, mivel
többnyire kereskedelmi tevékenységről van szó, így a forgalom kiesés egyre jelentősebb
mértékű.
A Magyar Vöröskereszt 2005. évi
eredménykimutatás alapján)

Ráfordítások
Közhasznú tevékenység ráfordításai
- anyagjellegű ráfordítás
- személyi jellegű ráfordítás
- értékcsökkenési leírás
- egyéb ráfordítások
- pénzügyi műveletek ráfordításai
- rendkívüli ráfordítások

ráfordításainak

Összeg
e Ft
1.264.952
2.078.037
119.194
28.360
4.475
1.489.923

összetétele (az összesített

Megoszlás
Változás
teljes ráfordítás 2004. évhez
%-ban
%-ban
24,2
39,8
2,3
0,5
0,1
28,5

120,9
117,7
106,0
69,5
89,7
148,5
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Összesen:
Vállalkozási tev. Ráfordításai
Ráfordítások összesen:

4.984.941
241.742
5.226.683

95,4
4,6
100,0

125,5
79,8
122,2

A szervezet működési költségei lényegesen nem változtak. Az anyagjellegű valamint a
személyi jellegű költségek növekedése tartalmazza a különböző programok anyagköltségeit,
illetve a külföldi (pl. szökőárra érkezett adományok felhasználása miatti utazások) és belföldi
rendezvények eszköz költségeit és az azokra történő utazásokat is.
Tiszteletdíj 2005. évben nem került kifizetésre.
A rendkívüli ráfordítások 48,5%-os növekedése elsősorban a pénzbeni és nem pénzbeni
adományok támogatásként történő átadását tartalmazza. Ebben az összegben került
kimutatásra a 2005. évben az Országos Titkárság által pályázat alapján nyújtott vissza nem
térítendő támogatás (54 MFt), mely összeget a megyei szervezetek ingatlan fejlesztésre,
felnőttképzésre, működés finanszírozásra kaptak.
A Magyar Vöröskereszt 2005. évben elért
mely összegből a

összesített eredménye:
838.457e Ft,
közhasznú eredmény
812.774e Ft,
vállalkozási eredmény 25.683e Ft.

A közhasznú eredmény nagy mértékű növekedése (2004. évhez képest 818.770e Ft-tal nőtt)
elsősorban a beérkezett adományok mértéke, továbbá a különböző normatív támogatások
illetve a pályázati úton nyert bevételek pozitív változása miatt következett be.
A vállalkozási eredmény csökkenését (2004. évhez képest 32.368e Ft-tal csökkent) is
elsősorban a bevételek (negatív irányú) változása okozta.

A Magyar Vöröskereszt összesített mérlege alapján:
Az eszköz – forrás egyező végösszege:

3.061.065e Ft.

A szervezet eszköz állománya 689.693e Ft-tal (29,1 %) növekedett az előző évhez képest.

-

-

-

Az eszköz növekedés összetevői:
Krízis központ létrehozása, székház, intézmény felújítás, gépjármű vásárlások,
informatikai berendezések korszerűsítése és a hozzátartozó szoftverek beszerzése 100
millió Ft nagyságrendben.
A befektetett pénzügyi eszközök állománycsökkenése a Családi Lap Kft végelszámolása
miatti befektetés kivezetése (6 M Ft), és ugyanezen Kft – nak adott kölcsön (1,6M Ft)
kivezetése, mivel kompenzálás miatt kiadói jogként az immateriális javak között került
kimutatásra.
A Magyar Vöröskereszt Kft felszámolása miatt az 1994. évben hosszúlejáratra adott hitel
(7M Ft) hitelezési veszteségként való leírása.
A készletek értékében bekövetkezett 109.897e Ft-os csökkenés jelentős részben a
természetbeni adományok az adományozott részére történő eljuttatása, másrészt a
kereskedelmi árukészlet és az elsősegélynyújtás tankönyv készletének csökkenése
okozza.
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-

-

A pénzeszközök állomány növekedését (658M Ft) szinte teljes mértékben a
bankszámlákon lévő 2005. december 31.-ig fel nem használt pénzbeni adományok
magyarázzák.
A követelések összegében az Országos Titkárság mérlegében vevő követelések között
kerül kimutatásra az értékesített ingatlan vételárából még tartozásként kimutatott részlet
(35 MFt), valamint a megyei szervezetek részére nyújtott 2005. december 31.-i
hitelállomány (összege 16,5 MFt).

A szervezet kötelezettségeinek állománya 38.747 eFt-al növekedett az előző évhez képest.
A kötelezettség növekedés összetevői:
- A hosszú lejáratú kötelezettségek növekedése (7,7MFt) a beszerzett gépjárművek
hitelállománya miatt következett be.
- A rövidlejáratú kötelezettségek növekedése (32MFt), mely egyrészt a Magyar
Vöröskereszt belső finanszírozási gyakorlatával magyarázható, mivel a megyei
szervezetek részére az Országos Titkárság rövidlejáratú kölcsönt is folyósít igény szerint.
2005. évben 12 MFt összegben nyújtott beruházási ráfordítások megvalósítására,
felnőttképzésre és egyéb célokra pénzügyi segítséget.
Idegen forrás (bankhitel) bevonására a szervezetnél– a gépjármű hitelek kivételével –
csak egy esetben volt szükség (utófinanszírozott EMA pályázat miatt 5,5 MFt).
A gazdálkodás általános értékelése
Az ország összes megyéje azt jelezte, hogy a gazdasági egyensúlyt csak nagy nehézségek árán
tudták fenntartani a 2005. évben. Jelezték, hogy ez az állapot már rövid távon sem tartható
fenn. Működési költségeik, veszteségeik finanszírozásához fel kellett élniük az addigi
tartalékaikat, így tudták kifizetni köztartozásaikat, és beszállítóikat, ezáltal tartozás nélküli
évet zárni.
Bevételi forrásaik: szociális kiskereskedelmi tevékenység, önkormányzati támogatások,
magánszemélyek és jogi személyek befizetései, elsősegélynyújtás vizsgáztatás bevételének
egy része, felnőttképzés bevételei
Bevételeiket próbálják újabb források megtalálásával növelni, pályázati pénzeket szerezni
programjaikhoz. Pl. Békés megyének 2005 évben 23 eredményes pályázata volt, melyből
14.175 e Ft-hoz jutott hozzá. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye két pályázat útján nyert 26.300
e Ft. támogatást. Zala megye pályázati bevételei meghaladták az 50.000 e Ft-ot.
Vagyonnövekedés-beruházás
Ingatlanok vásárlása
Budapest XXI Családok Átmeneti Otthona -2 szobás összkomfortos lakás vásárlása (10 millió
Ft)
Somogy Megyei Szervezetünk jelezte, hogy: – Hajmáson területet vásárolt 250.000 Ft-ért ezen 3 milliós beruházással szabadidőparkot létesítettek, használtara átadták az
önkormányzatnak (játszótér OT ARAK program)
Somogy Megyei Szervezetünk HEFOP 4.2 intézkedés keretében 82 millió Ft-ért ingatlant
vett, melyen hajléktalan intézményt fog létrehozni (kb.140 millió Ft.).
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Intézményi beruházások, felújítások, korszerűsítések bővítések, új építések
2005-ben a Magyar Vöröskeresztnél az alábbi beruházások, felújítások, korszerűsítések,
bővítések, történtek meg, illetve kezdődtek el, megyék szerinti bontásban:
Budapest XIII. Madridi út felújítás, tetőszigetelés felújítása, konyha, vizesblokk, 8 szoba
felújítása, dolgozói étkező kialakítása, csatornahálózat, folyamatban van.
Budapest XXI. Csepel Férfi Hajléktalan Szálló – tisztasági festés, mázolás, karbantartás
X. Bihari út 15. Népkonyha felújítása karbantartás
BAZ – „Hajlék” Szociális Otthon valamint az éjjeli menedékhely bővítése elkezdődött
BAZ – Hajléktalanokat Gondozó Központ fűtési rendszerének felújítása, éjjeli menedékhely
ablakainak cseréje. Önkormányzati ingatlan beruházás – áthúzódik a 2006-os évre.
Hajdú-Bihar – Oktatási és Vizsgaközpont teljes körű karbantartása, 600 eFt. (Hatvan u. 37.)
Komárom-Esztergom – Támogató Szolgálat akadálymentesítése 225.000 Ft. értékben
Nógrád megyei iroda – homlokzat felújítás, irodák festése, burkolat cseréje, irodabútor,
mellékhelyiség felújítás (Játszó u.) 700 e Ft. pályázati pénzből
Nógrád (Balassagyarmat) Hajléktalan Szálló tetőszigetelés, homlokzat felújítás, 2 millió Ft.
Pest – Cegléden Hajléktalan Szálló bővítése, raktár, konténer
Somogy – Kaposvár – Ügyfélszolgálatot alakított ki ügyfélváróval és mosdóval, az oktató
terem lépcsőfeljáróját átalakította, akadálymentesítés (lépcsőlift), fűtéskorszerűsítés az udvari
épületszárnyban - Munkaügyi Központtól 6,4 millió, OT-tól 5 millió Ft.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezet – Anya- Gyermek Segítőotthona és
Krízisközpontja – 4 férőhelyes épületrésszel bővült – a Nemzeti Család és Szociálpolitikai
Intézet pályázatán nyert 6.498.e Ft. + OT belső pályázatán („Krízis-Szolgáltató Modellkísérlet”) nyert 2.5 millió Ft. felhasználásával.
Veszprém megyében az Egyesített Szociális Intézményben (Várpalota) volt felújítás, illetve
az újonnan kialakított Támogató Szolgálat (Tapolca) beindításához nélkülözhetetlen
munkálatokat végeztették el.
Zala megyében Nagykanizsa Városi szervezetünknél kialakítottak véradóhelyiséget és oktatói
bázist. Létrehozták a nagykanizsai vöröskeresztes szociális központot, melyben elhelyezték az
Új típusú közösségi és személyi szolgálatot.
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1. SZERVEZETTSÉG
A 2004. évi taglétszámhoz (280.975) viszonyítva a 2005. évi összesítés minimális mértékű
csökkenést (277.528) mutat a tagság körében (10 megyei szervezetnél csökkent, 3
szervezetnél változatlan, 7 szervezetnél emelkedett a taglétszám).
Az alapszintű szervezetek száma is kis mértékű csökkenést mutat (4762-ről 4647-re), amely
az utóbbi évek tendenciáját jelzi. Ugyancsak csökkent az önkéntesek száma 590 fővel,
jelenleg 42.422 önkéntes segítette a szervezet tevékenységét.
Az emelkedéseket a kollégák a céltudatos, következetes és folyamatos tagszervező munkának,
a humanitárius eszméket erősítő programoknak, a Bázisiskolákkal való állandó
kapcsolattartásnak, a tanárelnökök kitartó munkájának tulajdonítják.
A csökkenés jellemző okai: a területen lévő egyes munkahelyek megszűnése, a gazdasági
helyzet, a megélhetési gondok növekedése, személyi változások, (nyugdíjazás), az
alapszervezetek megszűnése, a tagság elöregedése (ezt két megye jelezte).
Néhány megye jelezte, hogy a Vöröskereszt arculatának, pozitív megítélésének megerősítése
a taglétszám növekedését hozhatja, ezért terveik között nagyobb hangsúlyt fektetnek ezekre a
következő évben, amely jubileumi év, és erre a rendezvényeken kiváló alkalom nyílik.
Az önkéntesek tevékenysége
Az önkéntesek ebben az évben is nagyban segítették szervezetünk működését. Munkájukat
leginkább a szociális tevékenység, adományok gyűjtése-elosztása, szeretetakciók, a
tanfolyamszervezés, rendezvényszervezés és lebonyolítás, pénzgyűjtés (cunami, árvizek
kapcsán), gondozási tevékenység, eszmeterjesztés, tagtoborzás, illetve bélyegek eladása,
véradásszervezés, elsősegélynyújtás, katasztrófavédelem, egészségnevelés területén ajánlották
fel. Nagy szerepük volt az ifjúság körében végzett munkában is.
Szervezetek, (alapszervezetek, csoportok, klubok) tevékenységének értékelése
Az alapszervezetek mindenütt eredményes munkát végeznek. Rendszeresen szerveznek
véradásokat, és jeles napokhoz kötődő programokat, rendezvényeket a helyi adottságok és
lehetőségek figyelembe vételével. Néhány megye jelezte, hogy olyan jó az együttműködés az
önkormányzatokkal, hogy azok anyagi és más jellegű támogatást is nyújtanak a Vöröskereszt
által szervezett rendezvényekhez pl. Komárom-Esztergom: Idősek Napja, falunap,
gyermeknap, Vöröskereszt Világnap, kirándulások, határon túli kapcsolatok ápolása, egyházi
és társadalmi ünnepek. Pest megye: az alapvető szervezeti élet önkéntesekre alapozódik, akik
állandó programokkal, és az egész településre kiható eredményességgel működnek,
tevékenységüket az önkormányzatok anyagilag is támogatják. Somogy megyében a helyi
önkormányzatok (és más civil szervezetek, és gazdasági szervezetek) helyiséget biztosítanak a
Vöröskeresztes programokhoz, és támogatják a programokat.
Kiemelkedő jelentőségű az ifjúsági szervezetek munkája, főként a Bázisiskolákban,
ismeretterjesztés, egészségnevelés, véradásszervezés stb. területeken.
Testületek működése, hatékonyságuk
A testületek többnyire terv szerint általában évente 2-4 alkalommal (illetve ezen felül szükség
szerint) üléseznek. Több megye is jelezte, (pl. Pest, Budapest, Baranya, Csongrád, Nógrád,
Somogy, Tolna, Vas), hogy a testületi tagok a terület legaktívabb vöröskeresztes tagjai, akik
egyébként is találkoznak a feladatok, kihívások megoldása kapcsán így a testületi ülések
formálissá válnak.
Közösségteremtő rendezvények, akciók
Véradó napokat, egészségnevelési programokat a Vöröskereszt Megyei és Területi
Szervezetei minden területen rendeztek. A területi szervezetek figyelmet fordítottak arra,
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hogy lehetőségeik szerint, a helyi igényeket figyelembe véve szervezzenek más ünnepségeket
is, (Anyák Napja, Vöröskeresztes Bál, Karácsonyi program, összejövetelek, kirándulások),
ezzel is közelebb hozzák az emberekhez a Vöröskereszt szellemiségét, megismertessék a
szervezetet minél szélesebb rétegekkel, és a közvélemény figyelmét a Vöröskereszt
tevékenységére irányítsák. Egyes területeken egyedi helyi ötletből származó rendezvényekre
is sor került, pl. vetélkedő keretében „keresik a város legegészségesebben élő családját
(Szentgotthárdon), nyugdíjasok vetélkedője és nagymamák divatbemutatója (Csongrád
megye), Zselic-túra, Boldogasszony-túra (Szigetváron) stb.

2.

KÉPZÉSEK, TANFOLYAMOK

A különböző témájú és célcsoportokat érintő képzések és tanfolyamok szervezése és tartása
elengedhetetlen a tartalmas, hatékony tevékenység és működés érdekében a Magyar
Vöröskereszt életében.
Az önkéntesek képzése és felkészítése a vöröskeresztes tevékenységekre kiemelt fontosságú
program a megyei, városi szervezetek munkájában. A magas színvonalú képzések nemcsak
szakmai tudást, de lelkesedést és motivációt is nyújtanak önkénteseinknek. A korszerű
ismeretek, módszerek elsajátításával az önkéntesek hatékonyan és pozitívan tudják alakítani
közösségeik életét. Az önkéntesek nagyon hálásak az információkért, melyeket a képzéseken
hallanak, és eredményesen használják azt munkájukban. Nehézséget a megfelelő időpont és
helyszín kiválasztása jelent, mert az önkéntesek kevés szabadidővel rendelkeznek.
Az ifjúsági önkéntesek képzésében jól bevált módszer a kortársképzések rendszere országos,
régiós, megyei és városi szinteken egyaránt. A kiképzett fiatalok nagyon aktívan
tevékenykednek saját iskoláikban, területükön. Az iskolák igénylik a kortársképzők munkáját,
az elsősegélynyújtás, AIDS, egészségnevelés és eszmeterjesztés témakörökben. A fiatalok
nyitottak a képzésekkel kapcsolatban, szívesen vesznek részt ilyen jellegű rendezvényeken,
melyeken számos hasznos ismeretet birtokába jutnak. A kortársképzésekre növekszik az
igény a területeken. A kortársképzők bevonhatóak és aktívan dolgoznak a városi és megyei
rendezvények, versenyek lebonyolításában is. A képzett, aktív fiatalok megtartása érdekében
folyamatosan tartani kell velük a kapcsolatot, és megfelelő feladatokkal kell őket ellátni.
Szociális tanfolyamok közül a házi betegápolás-gondozás, a csecsemőgondozás és a bébiszitter képzés volt jellemző, megyénként különböző részvétellel. A tanfolyamon végzettektől
pozitív visszajelzések érkeztek, nagy előrelépést jelent további elhelyezkedésüket illetően.
A bébi-szitter tanfolyamot végzettek közül, többen külföldön vállaltak munkát, a
vöröskereszt által kiadott igazolást mindenütt hitelesnek fogadták el.
A vöröskereszt által szervezett tanfolyamok hiányt elégítenek ki területen, de szervezésük
nem minden esetben akadálymentes.
Elsősegélynyújtó tanfolyamok szervezése terén megnövekedett az igény a megyékben a
munkahelyi tanfolyamok tartására. Az iskolai elsősegélynyújtó tanfolyamok változatlanul a
legnépszerűbbek. Jó lehetőséget jelentenek az elsősegélynyújtás népszerűsítésére a
különböző akciók, programok (vöröskeresztes világnap, elsősegélynyújtási világnap, iskola
napok) kapcsán szervezett bemutatók (elsősegélynyújtás, baleseti szimuláció,
közlekedésbiztonság) és a versenyek. A közúti elsősegélynyújtó tanfolyamok szervezésénél a
versenyhelyzet jellemző.
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2005-ben megrendezésre került országos szinten tevékenykedő társadalmi vezetők és a
hivatásos munkatársak közös tréningje.
Belső képzések:
A munkatársak képzései országos szinten a szakmai területek tevékenységében fontos helyen
szerepeltek. A minőségirányítás alá vont szakterületeken évi több alkalommal, a többi
szakterületen általában egy alkalommal került megtartásra képzés.
A megyei titkárok képzése és felkészítése a megyei titkári értekezleteken történt.

3. VÉRADÁSSZERVEZÉS
Véradásszervezési tevékenységünket 2005. évben is a Magyar Vöröskereszt és az Országos
Vérellátó Szolgálat által megkötött Együttműködési Szerződés alapján végeztük.
Szervezeteink a véradónapok szervezését az Országos Vérellátó Szolgálattal egyeztetett
donortoborzó tervek alapján, a heti egyenletes vérellátás biztosításának figyelembevételével
végezték. Az éves donortoborzó tervben vállalt 449.500 donor - mely heti szinten 8644
véradót jelent - toborzásának költségére az Országos Vérellátó Szolgálat az Együttműködési
Megállapodás alapján költség-hozzájárulást biztosított. Az elmúlt évben több mint 11.000
véradó eseményen 453.980 véradó jelent meg, hogy segítsen beteg embertársain. A Magyar
Vöröskereszt szervezői prioritásként kezelték a lakosság részvételi arányának emelését, ezen
belül is a 18. életévüket betöltött fiatalok megnyerését. A donorutánpótlást nagyban
elősegítette a „Fiatalok a véradásért” kampány keretében, a felsőoktatási intézmények között
meghirdetett Országos Véradásszervezési Verseny. A bővülő Bázisiskola programban
résztvevő iskolák sok segítséget nyújtottak a szervezőmunkához és a donor utánpótláshoz.
Örvendetes, hogy egyre több általános iskola vállalta, hogy az iskolai fogadóórákat, szülői
értekezleteket egybe köti véradással.
Valamennyi megyében egyre gyakoribb a helyi ünnepségekhez, rendezvényekhez,
szűrővizsgálatokhoz kapcsolt véradás illetve a bevásárlóközpontokban megszervezett
véradóesemény. Ezek az események már évek óta segítik az eredményes szervezőmunkát és a
nyári időszak kiegyenlített vérellátását.
Az elmúlt évben 3 alkalommal szerveztük meg a már hagyománnyá vált TESCO-val közös
országos véradónapokat. Év végén az Országos Ökumenikus Véradóhét mellett, a Magyar
Sörgyártók Szövetségével közösen szervezett országos véradónap is nagymértékben
hozzájárult az ünnepek biztonságos betegellátásához.
A hagyományos szervezési módszerek, a szórólap, plakát, névre szóló behívó mellett, sok
területi szervezetünk alkalmazta az Internet és az sms kínálta lehetőségeket.
Az eredményes szervező munka érdekében a főállású és önkéntes véradószervezők képzését,
továbbképzését az elmúlt évben is kiemelten kezeltük.
Valamennyi szervezetünk jó a kapcsolatot ápolt a helyi médiával, melyek segítségével
folyamatosan tájékoztatták a lakosságot az aktuális véradó eseményekről.
A Véradók Napi ünnepség országos szinten méltó körülmények között az Országház
Vadásztermében közéleti vezetők részvételével került megrendezésre. Megyei és területi
szervezeteink 863 Véradók Napi ünnepségen több mint 50.000 véradót köszöntöttek.

4. SZOCIÁLIS TEVÉKENYSÉG
A segélyezés tapasztalatai
Szinte kivétel nélkül minden megyében tapasztalható, hogy a segélyek irányt egyre növekszik
az igény. Sok rászorulónak pénzbeli támogatásra lenne szüksége, és egyre többen kérnek
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támogatást elmaradt számláik kiegyenlítéséhez. Több természetbeni adományra is szükség
lenne, a segélykérők tartós élelmiszert és higiénés termékeket várnak a szervezettől.
A szükségletek feltárásában az alapszervezetek szorosan együttműködnek helyi és kisebbségi
önkormányzatokkal, egyházakkal, civil, karitatív szervezetekkel, családsegítőkkel,
gyermekjóléti szolgálatokkal, védőnőkkel, pedagógusokkal.
Heves megye tapasztalata, hogy szervezetek szeretnék a Vöröskereszt adományait átvenni, a
szétosztást elvégezni. (Ez a kérdéskör más megyében is felmerült. (Ezt tisztázni kell, mivel az
egyes megyék ezt többféle módon értelmezik)) Ezért Heves megye javasolta, hogy az új
adománykezelési szabályzatban határozottan rögzítve legyen, hogy a Vöröskereszt csak
magánszemélyeket segélyez, szervezeteket nem.
Szociális akciók
Szociális árusításokra, vásárokra, ahol többnyire ruhát és háztartási vegyi árut árusítanak nagy a lakosság igénye.
Több helyen van heti rendszerességgel ingyenes ruha, vagy élelmiszersegély-osztás.
A perselyes gyűjtésekről változó a tapasztalat. Győr-Moson-Sopron megye sikeresnek
minősítette a TESCO gyűjtéseket, illetve a soproni pályaudvari pénzgyűjtést. Hajdú-Bihar
megyében 51.930 Ft.-ot gyűjtöttek a fogyatékkal élő gyermekek üdültetésére, Debrecenben
pedig 4 napos TESCO gyűjtést bonyolítottak le , melynek eredménye 49.480 Ft. volt.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a világnapi perselyezés kapcsán 242.229 Ft. gyűlt össze,
melyet a halmozottan hátrányos helyzetben élő rászoruló lakosság, kiemelten a gyermekek
támogatására használtak fel. Ugyanitt a szökőár áldozatainak megsegítésére, valamint a
határon túli és hazai árvíz sújtotta területeken élők támogatására 3.777.721 Ft-ot gyűjtöttek.
Fentiekkel szemben Somogy megye azt tapasztalta, hogy nem szívesen adnak az emberek,
megjegyzéseket tesznek önkénteseinknek, így ők nem szívesen vállalják a feladatot.
Több helyen gyűjtöttek a cunami, a hazai és határainkon túli árvíz és belvíz károsultjai
részére, Hajdú-Biharban a viharkárt szenvedettek részére, Nógrád megyében Ipolytarnócon és
Mátrakeresztesen, BAZ megyében Mádon és Kaposvárott segítettek munkatársaink.
A területi szervezetek többsége lehetőségeihez mérten igyekszik a jeles napokhoz
kapcsolódva akciókat szervezni. (világnapi segélyakció, Anyák napja, iskolakezdés, stb.)
Minden megye különös figyelmet fordított az évek óta rendszeresen megszervezett karácsonyi
szeretetakciókra. Programjaikkal, adományokkal igyekeztek szebbé tenni az ünnepeket a
rászorulók részére. Budapesten a Karácsonyi Szeretet Hete keretében a „Mikulásgyár” sikeres
volt. Az itt összegyűlt adományokkal több ezer családhoz jutottunk el.
A Budapesti Szervezet felhívja a figyelmet arra, hogy a szociális akciók fontos helyszínei a
tagszervezésnek is, hiszen a munkahelyeken és az intézményeken kívül a lakossággal itt
alakul ki közvetlen bizalmi kapcsolat.
Szociális szolgáltatások tapasztalatai
Az adományokat nagyon szívesen fogadják a rászorulók. Ezen kívül segítséget, információt
kapnak ügyeik intézéséhez. Békés megyében a Holland Karmel International jóvoltából
modern, újszerű állapotban lévő kórházi ágyakat adtak át a megyében működő kórházaknak,
intézményeknek.
Tolna megyében Bonyhádon új kezdeményezés indul: „a nép ügyvédje” jogi szolgáltatás
keretében a szociális és egészségügy területén aktivisták kapcsolódtak be.
A gyógyászati segédeszközöket rászoruló beteg emberek kapják. Sajnos a segédeszközök egy
része elavult, és kevés, valamint a jogszabályi változások miatt azok kölcsönzése nehezebbé
vált.
Egyéb szociális programok
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Népszerű az üdültetési programunk. Számos megyei és területi szervezetünk valósítja meg
országszerte az egészségkárosodott, krónikus betegségben szenvedő gyermekek és fiatalok,
valamint idősek részére szervezett táboroztatási és kirándulási programjait.
Minden egységünknél szerveztek összejöveteleket az önkénteseknek, kulturális programokat
a lakosságnak, megünnepelték az Idősek Hetét, kapcsolódtak a Szegénység Elleni
Világnaphoz.
Jász-Nagykun-Szolnok megyében prevenciós programok (célcsoportjai: ifjúság, idősek)
kerültek megszervezésre.
Nógrád megyében folytatódik az iskolatej akció program.
„Együtt a Jövőért” (ARAK) Közösségfejlesztő program: Somogy megyében Hajmáson
(szabadidő parkot hoztak létre,) Tolna megyében Váralján, Vas megyében Csörötneken, és a
Heves megyei Sarudon és a Veszprém megyei Városlődön is folytatódott, Jász-NagykunSzolnok megyében Neszűrön is folyamatos a rászoruló családok segítése.
Pest megye pályázat alapján a távmunka bevezetése lehetőségének kidolgozásában vállalt
konzorciumi szerepet a nagykátai önkormányzat kistérségében, és megszerezte a munkaerő
közvetítéshez szükséges engedélyt
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Mentor program célja a munkanélküliek
visszaintegrálása a munkaerőpiacra. A program egészét tekintve igen eredményes volt.
(Kezdődött 2002 októberében- lezárult 2005. augusztus 31.-én.) 2005. utolsó negyedévében
újabb 2 évre szóló Mentor program indult, melynek célja a HEFOP ’.’ programban részt vevő
személyek támogatása, mentális segítségnyújtás, programelemben való „benntartás”,
utógondozás, nyomon követés, stb.
Somogy megyében mentori hálózatot működtetnek a munkanélküliek munkaerő-piaci
reintegrációját segítendő. Szintén Somogyban Álláskereső klub és munkavállalási tanácsadás
szervezésébe kezdtek (pályázat), és kiváltották a magán munkaerő-közvetítői engedélyt is, és
beindították a „Segítő kapcsolat” programot, melynek célja a társadalmi beilleszkedés
segítése a szociális szférában dolgozók képzésével. Ez a program 2006-2007-ben valósul
meg.
Nógrád megyében Mentor projekt programot indítottak a fiatalok tanulási nehézségekkel
küzdő társaik segítésére
Intézményrendszer működtetése

INTÉZMÉNYEK

száma

SZISZ iroda
Népkonyha*

1
8

ellátott
személyek kihasználtsága
száma/év
%
1357
100 %
100 %
2 998

Nappali melegedő
Éjjeli menedékhely és átmeneti szállás
Rehabilitációs otthon és kiléptető lakás
Családok átmeneti otthona
Gyermek jóléti és családsegítő
szolgáltatás
Szakápolói szolgálat
Utcai szociális munka
Idősek otthona + klub
Alapszolgáltatási központ
Támogató szolgálat

14**
13
2+4
8
3

4 324
2 150
102+ 16
847
1 417

2
14
3+1
1
5

865

120 %
91 %
100 %
100 %
-

2 702
156+14

100 %
97 %

149

-
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Ifjúsági Otthon

1

40

28 %

TÉLI KRÍZISKEZELŐ SZOLGÁLATOK (2005. I-III. és X-XII. hónapokban üzemelő)
száma
ellátott személyek száma
Téli nappali melegedő és tartózkodó
3
49
Téli szállás
4
122

Téli teás járat
Téli ebéd

száma
5
2

kiosztott adag/nap
362
132

.
Az intézményrendszer működtetése
Az elmúlt évben intézményi szolgáltatásaink köre és a feltételek minősége egyaránt bővült.
Budapesten, Nyíregyházán, Nagykanizsán kísérleti programként, meghívásos pályázaton, a családon
belüli erőszak áldozatainak megsegítésére kerül sor. Csepelen egy kiléptető lakás vásárlására került
sor, míg Nyíregyházán, Nagykanizsán egy-egy szoba kialakítására.
Zalaegerszegen és Nagykanizsán is bővültek a rehabilitációs szolgáltatások kiléptető lakások
megvásárlásával.
Támogató szolgálatok száma folyamatosan bővül. Új szolgáltatási formaként megjelent az
alapszolgáltatási központ (Zalaegerszeg), mely magában foglalja a házi étkeztetést, támogatói
szolgálatot, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást.
Cegléden kiépül a hajléktalan-ellátás teljes rendszere az utcai gondozó szolgálat beindításával.
Hasonló szolgálat indult Dunakeszin is.
A tapolcai gyermekjóléti és a móri szakápolói szolgálatnál az alkalmazott szakemberek létszáma
emelkedett.
Az intézmények részleges felújítására, új eszközök, felszerelési tárgyak beszerzésére több helyszínen
került sor (Budapest – Madridi úti és csepeli átmeneti szálló, Bihari úti népkonyha; Miskolc,
Balassagyarmat, Nagykanizsa, Zalaegerszeg). Az utcai szociális munkához Budapesten,
Balassagyarmaton, Cegléden, Zalaegerszegen működő szervezeteink gépkocsit vásároltak pályázati
források segítségével.
Csepelen az 1999 óta működő 12 fős gyermekek átmeneti otthonának szolgáltatási profilját 2005-ben
megváltoztatta a fővárosi szervezet, mert a célként kitűzött családba történő visszagondozás csak
nagyon alacsony arányban történt meg. A kerületi gyermekjóléti szolgálatokkal és a Fővárosi
Közigazgatási Hivatallal történt egyeztetés után az ellátási forma átalakult várandós, hajléktalan
kismamák befogadására.
Az eredményeken kívül – sajnos – problémák is adódtak
** A Damjanich u-ban működő nappali melegedő és Információs Szolgálat 2005. június 1-jétől a
Homok u. népkonyhára költözött át, az ott működő népkonyha is megszűnt.
Debrecen felmondták az 1991 óta működő nappali melegedő helyiségének bérleti jogát, így az
december 31-én bezárásra került.
A Közigazgatási Hivatal határozata alapján 2006. évtől a csepeli éjjeli menedékhelyen az ellátottak
létszámát csökkenteni szükséges a rendelkezésre álló terület méretének megfelelően.
Vas megyében működő családsegítő és gyermekjóléti szolgálat illetékességi köre 14 településre
csökkent, mivel az önkormányzatok is létrehoztak egy hasonló jellegű szolgáltatást.
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*A fentieken kívül Egerben működik hetente 2 alkalommal étkezde, mely kb. 200 fő rászorulót lát el.

5. EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS, EGÉSZSÉGVÉDELEM
Egészségfejlesztés tapasztalatai
Nagy az igény és az érdeklődés az egészségnevelési programjainkra mind az ifjúság, mind
pedig a felnőttek körében.
Előadások több témában (egészséges életmód, táplálkozás, drogmegelőzés, AIDS) kerültek
megtartásra országszerte orvosok, védőnők, dietetikusok bevonásával. Több helyen
szűrővizsgálatokat (vérnyomás, vércukorszint mérés, testzsír mérés) is végeznek a
rendezvények alkalmával, aminek szintén nagy a sikere.
Néhány példa:
 Egészségfejlesztő klubok működtek Hajdú-Bihar megyében több területen.
 Szolnokon a „Fogmegőrző program”- óvodaigazgatósággal közösen -, valamint a
parlagfű elleni védekezés – Nyitnikék Óvoda bevonásával – került megvalósításra.
A Vöröskereszt Szervezetei országszerte bekapcsolódtak a 2005. szeptember 15-i „Alzheimer
Világnap” programba, ifjúsági vöröskeresztes önkéntesek bevonásával.
Tolna megyében Bonyhádon saját szervezésű és bonyolítású levelezős verseny zajlik
egészségfejlesztés témában évek óta a közép- és általános iskolás fiatalok részére.
Az OIT által koordinált országos egészségnevelési versenyen minden megyéből részt vettek:
(Hajdú-Bihar megyéből, Hevesből több iskola is csatlakozott, Vas megyéből a Szombathelyi
Bolyai Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium csapata eredményesen szerepelt).
Jász-Nagykun-Szolnok megye csapata az Országos Csecsemőgondozási verseny 1.
helyezettje lett.
Részvétel a szűrővizsgálatokra történő mozgósításban
Területi szervezeteink a 2005. évben is aktívan részt vettek a lakossági szűrővizsgálatok
szervezésében és lebonyolításában, a lakosság mozgósításában, együttműködve az ÁNTSZszel vagy más szűrővizsgálatot szervező hatóságokkal. Sok helyen a rendezvényekkel
összekapcsolva nyújtják ezt a szolgáltatást a lakosság részére. Mozgósítanak a lakosság
körében a tüdőszűrésre, nőgyógyászati rákszűrésre, prosztata szűrővizsgálatra, csontsűrűség
vizsgálatra, fogászati szűrővizsgálatra.
Az MVK által szervezett szűrővizsgálatok
Egyre több szervezetünk számol be arról, hogy a vérnyomásmérés, vércukormérés,
koleszterin, testtömeg, vérzsír mérések mellett stressz, lúdtalp, hallásvizsgálatot, szemdiagnoszikai és ultrahangos szűrési lehetőséget is tudtak a lakosságnak nyújtani.

6. RÉSZVÉTEL A KÖRNYEZETVÉDELMI TEVÉKENYSÉGBEN
Területi szervezeteink részt vettek a lomtalanításban, fásításban, virágosításban, parkok
védelme (Bp.), játszóterek rendben tartása (Bp.) települések szépítésében, parkosításban,
szemétgyűjtésben, (környezetszennyező anyagok összegyűjtése Debrecenben (Hajdú-Bihar)
Parlagfű elleni akciók voltak: Budapesten, Bács-Kiskun, Békés, BAZ, Csongrád, JászNagykun-Szolnok, Nógrád, Pest, Somogy, Tolna, Veszprém, Fejér megyében
Ezen kívül számtalan helyen egyedi akciók zajlottak a környezet szépítése céljából, mint pl.
az alábbiak:
„Kultúrált Környezet”, „Tiszta,Virágos Ház” mozgalom: Baranya,
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„Tiszta udvar, rendes ház” (Békés, Somogy, Fejér)
„Tiszta utca, rendes házak”: Csongrád,
Rajzpályázat a Föld Napjához kapcsolódva: Békés,
„Tiszta, virágos intézmény” vetélkedő (Hajdú-Bihar) Hajdúböszörményi iskolák részére,
„Tiszta, virágos Hajdúnánásért” lakóházi és iskolai verseny,
Erdei iskola: (Békés, Hajdú-Bihar),
„Egy tanuló, egy cserép virág” akció berettyóújfalui iskolákban (Hajdú-Bihar)
Tiszta osztály, udvar, környezet akciók az általános iskolákban Somogy
Osztályok közötti tisztasági mozgalom Tolna
Temetőtakarítási akció a halottak napja előtt, és a Balaton part megtisztítása nyáron Marcali
Területi Szervezet (Somogy)
Katonasírok gondozása (Győr-Moson-Sopron megye),
Tisztasági napok Veszprém megyében,
Tisztasági Mozgalom Fejér megye több településén.
Zala megyében a Vöröskeresztes intézmények udvarának parkosítása megtörtént.
Az ifjúsági önkéntesek programjaiban szerepel a környezetvédelmi oktatás, az egészséges
életmód, az élet és a környezet védelme, az arról való gondoskodás. Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében az iskolák minden évben a „Madarak és fák napján” illetve a szeptemberi
egészségnevelési foglalkozásokon megemlékeznek az életterüket behálózó környezeti
problémákról, és azokra megoldásokat javasolnak.

7. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS
A Magyar Vöröskereszt Elsősegélynyújtás szakterület az alábbi tevékenységeket végezte.
Közúti járművezető jelöltek elsősegélynyújtás vizsgáztatása
Az ISO EN MSZ 9001 2001 Szabványnak megfelelő Minőségirányítási Rendszerben
működtetett tevékenység fejlesztése a megyei szakmai megbízotti hálózat kiépítésével, illetve
a szervezési és nyilvántartási program fejlesztésével folytatódott.
XXXIV. Országos Elsősegélynyújtó Találkozó és Verseny
A felmenő rendszerű verseny helyi – városi – területi - megyei fordulói január-május között
(163 versenyen több mint 5.000 versenyző részvételével) zajlottak. Az országos döntőn a
versenyzésen túl a következő szakmai programokon való részvétellel is fejleszthették
ismereteiket a versenyzők, kísérők illetve akár a felkészítők is: defibrillátor bemutató,
lélegeztetési
arcmaszk
villámtanfolyam,
csecsemő
újraélesztés
sajátosságai,
közlekedésbiztonsági ismeretek.
Európai Elsősegélynyújtó Találkozó és Verseny (FACE 2005)
Magyarországot az Országos Elsősegélynyújtó Verseny Felnőtt kategóriájában győztes csapat
képviselte. A nemzetközi megmérettetésre való felkészítésük május-június hónapban történt.
A Bács-Kiskun megyei (Kecskemét) csapat remekül helytállt a július 2-án, Szlovákiában
(Svidnik) megrendezett versenyen.
III. Európai Közlekedésbiztonsági és Elsősegélynyújtó Kampány 2005
Július-augusztus hónapban közel 3 hetes, országos Közlekedésbiztonsági Road Show
keretében népszerűsítettük a közlekedésbiztonság és az elsősegélynyújtás ismereteit. Az
Európai Bizottság, a Toyota és az ORFK-OBB kiemelt támogatásának köszönhetően a
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programsorozat állomásai: Budapest, Zánka, Székesfehérvár, Mosonmagyaróvár, Kaposvár,
Debrecen voltak.
Elsősegélynyújtás Világnap (szeptember második szombatja)
Szeptember 10-én, a megyei szervezetekkel és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Bázisiskola
hálózatával
együttműködve
országos
programsorozatot
rendeztünk.
A segélynyújtói mentalitás kialakítása került a rendezvénysorozat fókuszába.
Baleseti-szimuláció – Elsősegélynyújtás
Az elsősegélynyújtás oktatás, az elsősegélynyújtó versenyek, illetve az elsősegélynyújtó
tevékenység színvonalának emelése érdekében folytattuk képzéseinket.
A Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi Kara Hallgatói Önkormányzatának felkérésére,
a folyamatos együttműködés részeként, tartottunk középfokú balesti-szimulációs
imitátorképzést.
A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Oxiológiai Tanszék felkérésére,
szakdolgozatként készülő, elsősegélynyújtó oktatófilm elkészítésében működtünk közre.
A Sulinet Országos Elsősegély Ismereti Verseny internetes selejtező fordulóinak (februármájus) és gyakorlati döntőjének (május) előkészítésében és lebonyolításában egyaránt
közreműködtünk.
A SCANIA Youth European Truck Driver versenysorozat magyarországi elődöntőjében az
elsősegélynyújtás feladatcsoport összeállítása és lebonyolítása is vállalt feladatunkká vált.
A Pécsi Tudomány Egyetem orvostudományi kar hallgatóinak elsősegélynyújtó versenyén a
feladatok kialakítása és megvalósítása jelentett kihívást, melyet a szervezők és a versenyzők
megelégedésére oldottunk meg.
Magyar Vöröskereszt Elsősegélynyújtó Családok hálózatának („Taranyi minta”) jubileumi
találkozójára júniusban került sor.

8. KATASZTRÓFASEGÉLYEZÉSI ÉS MENTÉSI TEVÉKENYSÉG
A Magyar Vöröskereszt a 2005. évben történetének talán legnagyobb – katasztrófával
kapcsolatos – gyűjtési és segélyezési műveleteit hajtotta végre. A gyűjtési és segélyezési
műveletek külföldi és hazai csoportosításra bontva – az OT koordinálásában – az alábbiakban
foglalható össze.
A csoportok tevékenysége
Békés megye vízimentői a nyári időszakban hétvégi szolgálatot láttak el.
Pest megye hegyi sí-mentő csapata önkéntes segítő tevékenységet végez Dobogókőn
decembertől márciusig.
Pest megye vízimentő csapata 2005. tavaszán Budapesten, a Római parton végzett
tevékenységet. Pest megye a vízimentő tevékenységét 2005 II. felében átszervezte, hogy
nagyobb hatásfokkal végezhesse a képzéseket és a szolgálatait.
Jász-Nagykun-Szolnok megye csoportjai komplex tevékenységre képesek.
Fejér megyében Székesfehérváron megalakult az Önkéntes Kutató-mentő Csoport.
Zala megye vízimentő egysége, önkormányzati támogatás hiánya miatt megszűnt. Vas
megyében szintén az önkormányzati forráshiány miatt nem működött 2005-ben a vízimentő
csapat.
Zala megye részt vesz a WEST-Pannon régió katasztrófa bizottságában.
Békés megye a romániai árvizek idején Hargita és Kovászna megyékbe három alkalommal
szállított adományt a Román felkérésnek megfelelő összeállításban.
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Békés megye a víz- és viharkárt szenvedett 12 település lakosainak (412 család) azonnali
segélyt nyújtott (6.444.340 Ft. értékben)
Több helyen gyűjtöttek a cunami, az árvíz és belvíz károsultjai részére.
A Magyar Vöröskereszt a 2005. évben történetének talán legnagyobb - katasztrófával
kapcsolatos – gyűjtési és segélyezési műveleteit hajtotta végre. A gyűjtési és segélyezési
műveletek külföldi és hazai csoportosításra bontva – az OT koordinálásában - az alábbiakban
foglalható össze.
Nemzetközi segélyezés
1. Dél-kelet Ázsiai szökőár segélyezésre 717.118.958,-Ft pénzadomány érkezett
- 17 segélyszállítmányt küldtünk Indonéziába, 1 szállítmányt Sri Lankára közel 218
millió Ft értékben
- Sri Lankai árvaház, orvosi rendelő építésére 65 millió Ft,
 Az Indonéziai gyermekkórház beruházási költségeire 477 millió Ft-ot fordítunk A
beruházások 2006. évben valósulnak meg.
2. Romániai árvízkárokat szenvedett lakosság segítésére közel 63 millió Ft. gyűlt össze.
Természeti adományokból 20 segélyszállítmányt és 20 millió Ft. pénzsegélyt juttattunk
el.
3. További segélyeket juttattunk el Ukrajnába, Szerbia-Montenegróba, Bulgáriába,
Pakisztánba közel 49 millió Ft. értékben.
4.
Hazai segélyezés
A 2005 évi tavaszi vízkárok segélyezésére – felhívásunkra – pénz és természetbeni
adományok érkeztek, amelyekből Nógrád és Borsod megyei lakosságot, településeket,
valamint Kaposvári és Békés megyei károsultakat segítettek.
Az Országos Titkárság által koordinált hazai katasztrófa-segélyprogramok összértéke
elérte a 135 millió Ft-ot.

9. IFJÚSÁGI VÖRÖSKERESZT
Az ifjúság körében végzett tevékenység hosszú távon meghatározza a szervezet sorsát, mert
az ifjú generációból kerül ki a jövő tagsága, ők alkothatják az önkéntesek nagy közösségét.
Hazánkban minden ötödik iskolában, alapszervezeti formában jelen van az Ifjúsági
Vöröskereszt. Az országos átlag szerint 100 (10-25 év közötti) fiatalból 3 fő tagja a
szervezetnek, mellyel a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Magyarország egyik legnagyobb civil
ifjúsági szervezete.
A 2001 szeptemberében indított Bázisiskola Program az Ifjúsági Vöröskereszt egyik
legsikeresebb programja, jelenleg 114 oktatási intézmény a tagja. Ezekben az iskolákban a
szervezet taglétszáma átlagban eléri a 60-70%-ot, a tanárelnökök munkáját a tantestület, és az
iskola vezetése is jobban támogatja, tevékenységük nagyobb elismerésnek örvend. A
bázisiskolák közötti folyamatos tapasztalatcsere elősegíti, hogy az előre vállalt
modulprogramokat az oktatás intézmény sikeresen teljesítse.
A megyei ifjúsági tanácsok munkája évek óta a legtöbb területen kiegyensúlyozott, és
összehangoltan működik együtt a területi ifjúsági tanácsokkal. A fiatalok szerepvállalása
alapfeladatainkhoz (véradásszervezés, elsősegélynyújtás, szociális tevékenység, versenyek,
akciók) és saját kezdeményezésű programokhoz (Anyák Napi Akció, táborok, HIV/AIDS
prevenció, képzések, arcfestés, egészségnevelés, iskolai előadások) kötődik.
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Az Ifjúsági Vöröskereszt vezetői 2005-ben részt vettek az Európai Ifjúsági Együttműködési
Értekezleten, mely Bécsben került megrendezésre.
Az Országos Ifjúsági Tanács a 2001-től évente megrendezi az Országos Kortársképző Tábort,
mely hozzájárul a területeken végzett ifjúsági vöröskeresztes tevékenység színvonalának
emeléséhez. A képzések négy csoportban folynak: eszmeterjesztés, véradásszervezés,
HIV/AIDS prevenció, szociális segítés. A témák kiválasztását a fiatalok érdeklődése és
Vöröskereszt alapfeladatai indokolták.
2005-ben az Ifjúsági Vöröskereszt Országos Egészségnevelési Versenyt szervezett levelezős
formában, melyre közel 500 oktatási intézmény több mint 2000 diákja jelentkezett.
A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt aktív résztvevője a közép és kelet-európai régió Ifjúsági
Vöröskereszt Szervezetek közötti együttműködésnek.

10. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
A Nemzetközi Szövetség Közgyűlése, Szöul, 2005. november 10-14.
A Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (Federáció) Szöulban,
2005. novemberében megtartott tisztújító Közgyűlésén a Magyar Vöröskeresztet Habsburg
György elnök és Dr. Morzsányi Éva főtitkár képviselte.
A Federáció elfogadta két új nemzeti társaság, a Comoros-szigetek Vörösfélhold és a Timor
Leste Vöröskereszt felvételét, ezzel a tagszervezetek száma 183-ra nőtt.
A Közgyűlésen megválasztották a Federáció vezető testületét, valamint a Katasztrófakészenléti, az Egészségügyi és Szociális, a Fejlesztési és az Ifjúsági Bizottság, továbbá a
Pénzügyi Bizottság tagjait. A Magyar Vöröskereszt elnökét, Habsburg Györgyöt az európai
régió képviseletében megválasztották a nemzeti társaságok katasztrófa készenléttel és
elhárítással kapcsolatos tevékenységét koordináló Katasztrófa-készenléti Bizottság tagjává.
A közgyűlés új szakmai irányelveket fogadott el az egészségügy és szociális gondoskodás
területén, elvégezte a Stratégia 2010 félidős értékelését, és megvitatta a Jövő Federációja c.
tanulmányt. A szakmai irányelvek kialakításánál az ENSZ Millenniumi célkitűzéseit is
figyelembe vették. A Vöröskereszt globális napirend szerinti prioritásai az elkövetkező
években:
 a katasztrófák emberi életekre gyakorolt hatásainak csökkentése,
 a közegészségügyi válsághelyzetek kezelésének hatékonyabbá tétele,
 az intolerancia és a hátrányos megkülönböztetés leküzdése,
 a Vöröskereszt és Vörösfélhold szervezetek kapacitásának erősítése a közösségek szintjén.
Nemzetközi programok, együttműködés a brüsszeli Vöröskereszt/Európai Unió Irodával
A Magyar Vöröskereszt részt vett az Iroda által szervezett vezetőségi és szakmai
értekezleteken.
A Spanyol Vk szervezésben márciusban került sor az „Új technikai eszközök a rászoruló
idősek és fogyatékkal élők segítésére” c. konferenciára. A következő témákat ismertették és
vitatták meg: technikai újdonságok és korszerű beavatkozások idősek és fogyatékkal élők
mindennapjainak segítésére; jó gyakorlatok a függőségi helyzetek megelőzésére; technika
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eszközök alkalmazása más sebezhető csoportok esetén; on-line segítségnyújtás a technikai
eszközöktől függő idősek segítői részére; táv-gerontológia és táv-gyógyszerelés.
A Spanyol Vk bemutatta telefonos segélyszolgálatát, melyet kiképzett önkéntesek
működtetnek. A rendszer a meghallgatás, segítségnyújtás, tanácsadás és nyomon követés
mellett, a Vöröskereszttel kapcsolatos általános tájékoztatásra és önkéntesek toborzására is
alkalmas. A Spanyol Vk további együttműködést ajánlott az általuk már bevezetett programok
tapasztalatainak átadására.
Áprilisban tartották az EU Vk szervezetek Nemzetközi osztályvezetőinek éves értekezletét.
Melynek fő témái: Fejlődési irányok az EU-ban, az EU külső kapcsolatai, az ECHO által
finanszírozott (nemzetközi katasztrófasegélyezési programok) összesítése, szervezetfejlesztési
kérdések, érdekképviselet és érdekérvényesítés az EU-ban, Szlovén Vk beszámolója az EUcsatlakozás óta szerzett tapasztalatairól.
A Vöröskereszt/Európai Unió Iroda közgyűlésén a MVK elnöke és főtitkára vett részt. Az
európai Vk szervezetek prioritásai a következők: az EU-n belüli és nemzetközi katasztrófák
kezelése, a vöröskeresztes alapelvek és értékek középpontba állítása a diszkrimináció és
intolerancia elleni fellépésben, hozzájárulás az ENSZ Millenniumi célkitűzéseinek
megvalósításához a katasztrófa készenlét, a HIV/AIDS, TBC, malária leküzdése, az
ivóvízellátás és közegészségügy, valamint az élelmiszerbiztonság területén.
A közgyűlésen megállapodtak egy Think Tank (szakértői és tanácsadó testület) létrehozásáról,
melynek feladata annak feltárása, hogy a 24 európai Vk szervezet (a 25. Ciprusi Vk jogilag
még nem elismert) hogyan tudja beépíteni munkájába az EU dimenzióját, ehhez milyen
szerepvállalásra és támogató rendszerekre van szüksége, és hogyan tudja elérni a legjobb
pozíciót a Vk szervezetek számára az EU intézményeinél.
Magyar Vöröskereszt csatlakozott a Belga Vöröskereszt EU finanszírozású projektjéhez,
melynek témája az „Erőforrások mozgósítása a terrorista cselekmények áldozatai és
családtagjaik megsegítésére”. A Brüsszelben tartott konferencián 11 európai ország
szakemberei (pszichológusok, pszicho-terapeuták, mentális egészségügyi szakemberek,
szociális munkások, áldozatok képviselői) vettek részt és elemezték a terrorista támadások
társadalmi és geopolitikai hátterét, a védekezés lehetséges eszközeit, és az emberi és
intézményes erőforrások felhasználását a sürgősségi válaszadásban.
A Vöröskereszt EU Iroda Idősügyi Munkacsoportjának értekezletére 2005 októberében került
sor Ljubljanában. A munkacsoport alapító tagja a Magyar Vöröskereszt. Az értekezleten az
EU időspolitikájához kapcsolódó ajánlást dolgoztak ki a résztvevők.(Osztrák, Német, Svéd,
Szlovén, és a Magyar Vöröskereszt)
Az Európa Parlament hivatalában tartott sajtótájékoztatóval 2005. novemberében lezárult a
Magyar Vöröskereszten kívül még 15 európai, szociális szolgáltatást végző szervezetet
tömörítő EU projekt, a Qu/A/Si II. (Quality and Accessibility of Social Services for Social
Inclusion - Szociális szolgáltatások minősége és hozzáférhetősége a társadalmi befogadásért).
A program mindemellett nem fejeződött be, virtuális munkacsoport formájában folytatja
tevékenységét, melyben továbbra is részt veszünk. A Qu/A/Si II célja olyan jó gyakorlatok és
tapasztalatok átadása, amelyek áthidalják az EU szintű társadalmi politikák és eszközök,
illetve a szociális szolgáltatást nyújtók és a kedvezményezettek közötti űrt.
A Francia Vöröskereszt EU finanszírozású „Katasztrófa önvédelem és életmentő gyakorlatok”
című projektjében is képviseltette magát a Magyar Vöröskereszt. A 2005 novemberében
Párizsban tartott munkaműhelyen a katasztrófák elleni egyéni/személyes védekezés legjobb
módszereiről, a veszélyhelyzetekre való felkészültség kultúrájának szükségességéről
alakítottak ki egységes álláspontot az európai Vöröskereszt szervezetek.
A Magyar Vöröskereszt társrendezője volt a Pszichológiai Segítségnyújtás Európai hálózata
2005. szeptemberében Budapesten tartott éves ülésének. A rendezvényen a mentálhigiénés
programmal rendelkező európai Vöröskereszt szervezetek vettek részt. A Magyar
Vöröskereszt Budapesti Szervezete beszámolt a különösen sebezhető célcsoportokra irányuló
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pszichológiai segítségnyújtó képzési programjairól, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szervezet pedig ismertette EU forrásokból megvalósuló mentálhigiénés projektét.
A Vöröskereszt EU Iroda és a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC) által közösen
rendezett Európai nemzeti társaságok találkozójára 2005 decemberében került sor, melynek
témája „A humanitárius jog felfedezése”, valamint az EU oktatási stratégiája volt. (Az ICRC
azonos című középiskolai oktatási anyagának hazai bevezetését az Oktatási Minisztérium is
támogatja)”
A téma az Európai Bizottság „Oktatás és Képzés 2010” programjának megvalósítása
szempontjából is napirenden lesz.
A Federáció Budapesti Regionális Delegációja a térséghez tartozó (EU-n kívüli), középázsiai, valamint az új EU tagországok Vk/Vf szervezeteit, így a MVK-t is meghívta
szervezetfejlesztési értekezletére. A résztvevők Open Space módszerekkel az emberi
erőforrások, a belső kommunikáció, a területi szervezetek fejlesztését, valamint az EU
forrásokhoz való hozzáférést határozták meg a szervezetfejlesztés prioritásaként. Nagy
érdeklődés kísérte a MVK Somogy és Zala Megyei Szervezetének beszámolóját sikeres EU
finanszírozást nyert programjaikról.
Habsburg György elnök a szomszédos országok Vöröskereszt szervezeteinél tett látogatásai
során erősítette a kétoldalú együttműködést, ellátogatott a Német, Osztrák, Bolgár, Horvát, és
Szlovák Vk-hoz és felújította a visegrádi országok együttműködését, amelyről
memorandumot fogadtak el. Ennek nyomán újra az eredeti négy visegrádi ország Vk
szervezetei vesznek részt a közös tevékenységben.
Nemzeti Tanácsadó Bizottság a humanitárius jog előmozdítására
A Magyar Vöröskereszt biztosítja a nemzetközi humanitárius jog érvényre juttatására és
terjesztésére 2000-ben alakult a Nemzeti Tanácsadó Bizottság titkárságát. A Bizottságban a
humanitárius jog terjesztésében érintett tárcák, azaz a HM, KÜM, BM, IM, OM, EüM,
IszCsEM és NkÖM képviseltetik magukat. Az elmúlt évben a Bizottság véleményezte a
Magyar Vöröskereszt számára kiemelkedő témákat, – pl. önkéntesekről szóló törvény –;
jogszabály módosítást kezdeményezett a vörös kereszt embléma hazai védelmének tárgyában
a BM-nél és az IM-nél, az emblémával kapcsolatos széles körű visszaélések visszaszorítására.
A Vöröskereszt 28. Nemzetközi Konferenciáján tett vállalások időarányos teljesítését szintén
rendszeresen napirendre tűzte. Ebben a témában foglalkozott a Vöröskereszt Nemzetközi
Bizottsága (ICRC) által ajánlott Humanitárius jog felfedezése c. tananyag középfokú
oltatásban történő magyarországi bevezetésével. Lépéseket tett a Magyarország által még nem
ratifikált nemzetközi humanitárius jogi egyezmények hazai megerősítésének tárgyában. A
Bizottság informális kapcsolatot létesített a KÜM vezetésével működő HUMSECO-val,
amely a hazai karitatív szervezeteket támogatja nemzetközi segélyprogramok
megvalósításában.
A megyék nemzetközi kapcsolatai
Szervezeteink szoros, és hosszú távú kapcsolatokat tartanak fenn a külföldi testvérvárosok
Vöröskeresztes szervezeteivel főként ifjúsági területen a szakmai együttműködés területén,
önkéntes csereprogramok és közös versenyek kapcsán.
Természetesen más külföldi Vöröskeresztes szervezetekkel és más karitatív szervezetekkel is
fenntartunk jó partneri viszonyt különösen a katasztrófasegélyezés, adományok átadása,
fogadása révén.
Baranya: Az „Együtt a Szociális Európáért” nemzetközi konferencián részt vettek a Bajor
Vöröskereszt munkatársai. Baranya megyéből 2 fiatal részt vett vezetőképző nemzetközi
táborban, és 10 fiatal 14 napos orlean-i kiránduláson.
Pest megye ifjúsági csapatai Horvátországban és Lengyelországban is voltak elsősegélynyújtó
versenyen, valamint onnan is jöttek fiatalok versenyezni.
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A Békés Megyei Szervezet Romániai és Szerbia Montenegrói Vöröskeresztes szervezetekhez
juttatott el 2005-ben több kamion adomány. Békés megye igen jó kapcsolatai eredményeként
22.720.670 Ft. értékben kapott külföldről természetbeni adományt alapfeladatai ellátásához.
Romániába szállított adományt: Békés Csongrád, Komárom-Eszetergom megye.
Hajdú-Bihar megye Hajdúnánás Területi Szervezete szakmai programot szervezett
Lengyelországban.
Komárom-Esztergom megye a Német Vöröskereszttől kapott egy mikrobuszt, az Osztrák
Vöröskereszt önkénteseitől pedig orvosi eszközöket, felszereléseket. 3 fő meghívást kapott az
Osztrák Vöröskereszt fennállásának 125 évfordulójára rendezett ünnepségre.

11. A KERESŐSZOLGÁLATI MUNKA
A keresőszolgálati tevékenység a Vöröskereszt alapfeladata, amely a háború áldozatait védő
nemzetközi egyezményeken alapul. Ennek megfelelően a nemzeti társaságok
Keresőszolgálatainak elsőrendű feladata a fegyveres konfliktusok következtében családjuktól
elszakadt személyek keresése.
A Magyar Vöröskereszt Keresőszolgálata a helyi adottságoknak megfelelően alapvetően a két
világború, az 1956-os események, a hidegháború évei alatti üldöztetések szétszakadt
családoknak nyújt segítséget, valamint segíti a napjaink háborúi, fegyveres konfliktusai
következtében hozzánk menekülő családok tagjainak egymásra találását.
A 2005-ös évben a II. világháború áldozataival kapcsolatos ügyek évek óta megszokott 30%
körüli aránya 54 % -ra emelkedett. Ennek oka a Szerbia és Montenegróban zajló kárpótlási
folyamat azon személyek részére, akiket a háború alatt Magyarország területére internáltak.
Arányaiban és abszolút számban is valamelyest csökkent a holocaust áldozatai iránti
keresések száma. Nem csökkent viszont, sőt negyedével emelkedett az olyan családok
kérelme, akiknek tagjai az 1956-os események vagy a hidegháború éveiben szakadtak el
egymástól. Itt sokszor már a második, harmadik generáció keresi a családi kapcsolatokat.
Jelenlegi fegyveres konfliktusokkal, menekültekkel összefüggő keresés elenyésző mértékben
fordult elő, az ügyek 2%-át sem tette ki. Nagyjából a korábbi évekhez hasonló számban
szerepelt az állami gondozottak hozzátartozóinak keresése, a távolban egyedül élő
családtagról kért un. „egészségügyi jelentés”, valamint az egyéb olyan humanitárius ügyek,
amelyekben a családtagokat nem háború vagy természeti katasztrófa választotta el egymástól.
Ezekre a keresésekre a Vöröskereszt eredeti kötelezettség-vállalása nem terjed ki, s ezért ilyen
ügyekben egyéni elbírálás alapján – sok esetben csak korlátozott mértékben - tudtunk
segítséget nyújtani.
A keresések során a magyarországi hivatalokon és levéltárakon túl az ICRC Központi
Keresőszolgálatával, valamint 45 külföldi társszervezetünkkel álltunk kapcsolatban. Legfőbb
partnerünk az USA, Ausztrália, Kanada és Németország.
Október elején egynapos keresőszolgálati képzést tartottunk megyei kollégáink részére. Az
általános keresőszolgálati ismereteken túl fontos téma volt a menekülttáborokkal való
kapcsolattartás, a hazánkba érkező menedékkérők megfelelő informálása a keresőszolgálati
lehetőségekről.
Az év során ellenőrző látogatást tett Keresőszolgálatunknál az ICRC regionális keresési
megbízottja, aki a látottakkal elégedett volt. Különösen kiemelte a régióban nem megszokott
módon pontos nyilvántartási rendszert, amely 1962 óta kartotékrendszer ill. 1992-től
számítógépes adattárolás formájában rögzíti, és könnyen előkereshetővé teszi valamennyi
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keresési ügyünket, a számítógép bevezetése óta pedig az egyes ügyekhez tartozó keresési
lépéseket és megírt leveleket is tárolja.

Statisztika 2005. január 1- 2005. december
31-ig:
Beérkező levél:
3455
Kimenő levél:
Megnyitott új ügy:
Lezárt ügy:

3296
1274
1273

12. A MENEKÜLTÜGYI TEVÉKENYSÉG
Békés megyének Együttműködési Megállapodása van az orosházi Idegenrendészeti
Igazgatósággal. A megyében menekült családok letelepedéséhez adott a Vöröskereszt
segítséget. Fejér megyében Bicskén működik menekülteket befogadó állmás.
Győr-Moson-Sopron megyében munkatársaink napi kapcsolatban vannak a Győri Határőrség
Rendészeti Osztályával és a Bevándorlási és állampolgársági Hivatal győri Igazgatóságával.
Hajdú Bihar megyében, Debrecenben a Vöröskereszt korrekt munkakapcsolatot alakított ki a
Menekülteket Befogadó Állomás vezetésével és munkatársaival. Két esetben adományokkal
segített az albérletbe kihelyezett családok életkezdését.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Vöröskereszt Szervezete a BM.BAH.EARG Nyírbátor
Közösségi Szállásnak és a HÖR Idegenrendészeti Fogdának nyújt segítséget.
Tolna megyében 20 dévai árvaházi gyereket fogadtak 5 napra Dunaföldváron.
Zala megyében a Nagykanizsa Ifjúsági Otthon működését támogatja a Vöröskereszt.
A Segítő Otthon megszűnésével a menekülteknek adható támogatásunk és segítségnyújtási
lehetőségeink minimálisra csökkentek. Jelenlegi tevékenységünk tanácsadásra és egyes
információ átadására korlátozik. A 2005. év során néhány, az ügyfélszolgálatunkon megjelent
menekültet és külföldi állampolgárt segítettünk tanácsokkal és ügyintézéssel (kb.20 fő).
Általában jogi, rendészeti, kapcsolatteremtési gondokkal küzdöttek, illetve más információkra
volt szükségük. Néhányukat tolmácsolással segítettünk egyes szervezettel való beszélgetés
során. Három főiskolás lány kérte menekülttémában segítségünket a szakdolgozatához,
melyben mindenképpen írni akartak a VK szerepéről menekült kérdésben.
Egyes nemzetközi szervezetek (ICRC, IFRC) megkeresésére kérdőíveket töltöttünk ki
menekült témában, természetesen VK aspektusból.
Néhányszor keresési ügyben segítettünk a 13 év alatt begyűjtött és rögzített menekültek név
és adat nyilvántartásunkból.
13. ADOMÁNYKEZELÉS
Adományozás tapasztalatai
A lakossági adományok nagy része ruhaadomány formájában érkezik. Jóval kevesebb az
élelmiszeradomány. Általános tapasztalat, hogy az adományozók szívesebben adnak
meghatározott célra adományt.
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A hozzánk intézett segélykérő levelek és jelzőrendszerünk alapján megtalált rászorulók
mindegyike részesült segítségnyújtásban, vagy tanácsadásban, ahogy az egyedi eset
megkövetelte. (Békés)
Romániába szállított adományt: Békés, Csongrád, Heves, Komárom-Esztergom, Pest,
Veszprém megye.
Heves megyében „Ajánld fel egy konzerv árát” pénzadománygyűjtő akciót szerveztek a
megye középiskoláiban az erdélyi árvízkárosultak javára.
A szökőár áldozatainak megsegítését Győr, Hajdú, Tolna, Vas megye említette kiemelten
éves összesítőjében.
Magyarországi árvíz, belvíz károk enyhítésében Hajdú-Bihar megyei, Nógrád és Tolna
megyei területi szervezeteink vettek részt 2005-ben.
Hajdú-Bihar megyében a Vöröskereszt a szociálisan hátrányos helyzetű embereken kívül a
megyei belvízkárt szenvedett települések lakosain és a külföldi természeti katasztrófák
áldozatain is segítettek, valamint adományt biztosítottak a Büntetés Végrehajtó Intézet és a
Drogprevenciós Iroda részére is.
Nógrád vízkár-kezelési programja jól sikerült.
Pest megye az adományok megnövekedett mennyiségének tárolása céljából kb. 80
négyzetméteres raktár építésébe kezdett Cegléden. Jelzi, hogy a területek raktározási gondjai
nincsenek megoldva.
A Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete 500 euro értékű adományt kapott
a Stiching Kárpátia alapítványtól (kapcsolat a Holland Vöröskereszt révén), melyet a
megyében élő rászoruló lakosság részére juttatott el.
A segélyprogram értékelése
Egyre magasabb azok száma, akik a segélyszervezetekhez fordulnak támogatásért. Főként
hátrányos helyzetű, illetve krízishelyzetben lévő családok, idősek, sokgyermekesek. Sok
család anyagi segítséget kér elmaradt számláinak kiegyenlítésére. Munkatársaink törekszenek
arra, hogy a segélykérők azt kapják, amit igényelnek, de természetesen a változó
lehetőségeiket figyelembe véve tudnak a rászorulókon segíteni. A megyei összesítők alapján
az derül ki, hogy a megyéknek nem egyértelmű, hogy az ő dolguk-e eldönteni, hogy a
segélykérő valóban rászoruló-e, egyik megye vizsgálja a rászorultságot, a másik nem. Van,
hogy megjegyzik, hogy nem a legrászorultabbak folyamodnak segélyért.
Az egyéni segélykérőkön túl szervezetek is fordulnak a Vöröskereszthez: kisebbségi
önkormányzatok, érdekvédelmi egyesületek. A megyei összesítésekből kitűnik, hogy nincs
egyértelmű szabályozás, iránymutatás arra vonatkozólag, hogy más szervezeteknek adunk-e át
adományt vagy nem. Az egyes megyék ezt más- és más módon értelmezik.
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A Közgyűlés határozata:

1. A Közgyűlés a Magyar Vöröskereszt 2005. évi közhasznúsági jelentését és
beszámolóját elfogadja.
2. A Közgyűlés a Magyar Vöröskereszt 2005. évi közhasznúsági jelentését és
beszámolóját a kiegészítésekkel elfogadja:
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