Készült a Magyar Vöröskereszt
2007. május 30.-i Közgyűlésére

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS BESZÁMOLÓ

a Magyar Vöröskereszt 2006. évi tevékenységéről és
gazdálkodásáról

A Magyar Vöröskereszt 1998. decemberétől kiemelkedően közhasznú minősítést elnyert
társadalmi szervezetként a 2006. évben is a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.
törvényben, valamint a Magyar Vöröskeresztről szóló 1993. évi XL. törvényben foglalt jogai
és kötelezettségei alapján végzi 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 a 126. éves szervezetünk évtizedek óta
eredményesen járul hozzá a hazai kormányzati tevékenység ellátásához, az állami feladatok
teljesítéséhez.

A Magyar Vöröskereszt 2006. évben tevékenységének ellátásához:

Bevételként

5.337.670 eFt-ot teremtett elő,

Kiadásainak finanszírozására 5.240.677 eFt-ot használt fel.

Szervezetünk összes bevétele az előző évhez képest 109.338 eFt-al ( 2,1 %-al) csökkent,
Ráfordításaink kisebb mértékben 46.321 eFt-al ( 0,9 %-al) nőttek.
A Magyar Vöröskereszt 2006.
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

évi

Összege
eFt

bevételének

összetétele

Megoszlás
összes
támogatások
%-ban

(

az

összesített

Adatok eFt-ban
Megoszlás
Index
Teljes bevétel
%
%-ban
2005 évhez

229.000

8,8

4,3

106,5

1.373.651
356.872
8.002

53,0
13,8
0,3

25,7
6,7
0,2

120,3
95,9
116,6

366.135

14,1

6,9

49,2

259.938

10,0

4,8

81,2

48,6

92,6

0,8

96,5

2.593.618
42.816

100 %

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

2.396.715

44,9

102,8

304.521

5,7

111,9

Bevételek összesen

5.337.670

100 %

97,9%
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A 2006. naptári évben kis mértékben (7 %-al) növekedett – a költségvetési törvényben
előirányzott – fejezeti támogatás összege. Mivel működési célú felhasználásra nyújtják a
növekedés nem jelent lényeges forrás bővülést, mivel az adóterhek miatti költség növekedés
és a rezsi költségek emelkedése emelte a kiadási oldalt. A normatív támogatásoknál 21,2%-os
növekmény tapasztalható amit az intézmények növekvő száma magyaráz.
Az összes bevételből 6,9 % mértéket jelent az adományként érkezett támogatás (a
támogatásoknak közel 14,1 %-a) ami lényegesen kevesebb az előző évben befolyt
összegeknél, melyet az indokol, hogy 2006. évben nem történt annyi katasztrófa mint a
korábbi években, így a meghirdetett adománygyűjtés is kevesebb volt. Inkább szociális
célokra érkeztek adományok.
A természeti katasztrófákat követő nyilvános meghirdetésre beérkezett és
felhasznált pénzadományok részletezése
Adatok eFt-ban
Adomány célja
Befolyt összeg
Felhasznált összeg
2006. évben
2006. évben
Szökőár
29.714
107.747
ebből kamatbevétel 29.401

Nógrádi vízkár
Magyarországi árvízkár
Határon túli árvízkár
Pakisztán földrengés
Jávai földrengés
Libanoni háború
Összesen:

11
53.758
9.001
0
93
115
92.692

840
44.798
27.187
111
0
24
180.707

Az összesített eredmény kimutatás alapján előző évhez képest csökkenés tapasztalható a
pályázati úton elnyert támogatások bevételében, ami nem azt jelenti, hogy csökkent a sikeres
pályázatok száma. A 259.938 eFt a 2006. évben a már befolyt pályázati bevételek felhasznált
részét jelenti. Az elmúlt évben a beadott 301 pályázatból 257 zárult eredményesen. Az elnyert
pályázati összeg 285 millió Ft volt. A pályázati bevételek nagyon fontos forrás kiegészítést
jelentenek
a megyei szervezetek számára. A pályázati lehetőségek elmulasztása
veszélyeztetné az alapfeladatok ellátását is.
A tagdíj bevételek (3,5%-al), csökkentek, ami a regisztrált 9,4 %-os taglétszám csökkenés
következménye.
Az egyéb bevételek 2,8%-al növekedtek, mely adat tartalmazza az alaptevékenységből
származó bevételeket, a pénzügyi műveletek bevételeit és a rendkívüli bevételeket, melynek
része a célba juttatott természetbeni adományok nyilvántartási értéke.
A vállalkozási tevékenység bevételének 11,9 %-os növekedése a Szabolcs-Szatmár megyei
szervezet „Mentor” programjából származó jelentős bevétel növekedés eredménye. A
kereskedelmi tevékenységek (szociális árusítások) bevétele folyamatosan csökken
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A Magyar Vöröskereszt 2006. évi
eredménykimutatás alapján)

Ráfordítások
Közhasznú tevékenység ráfordításai
- anyagjellegű ráfordítás
- személyi jellegű ráfordítás
- értékcsökkenési leírás
- egyéb ráfordítások
- pénzügyi műveletek ráfordításai
- rendkívüli ráfordítások
Összesen:
Vállalkozási tev. Ráfordításai
Ráfordítások összesen:

ráfordításainak összetétele (az összesített

Összeg
eFt
1.296.402
2.174.788
135.332
14.871
5.198
1.334.746
4.961.337
279.340
5.240.677

Megoszlás
Index
teljes ráfordítás 2005. évhez
%-ában
%-ban
24,7
41,5
2,6
0,3
0,1
25,5
94,7
5,3
100,0

102,5
105,8
113,5
83,2
116,2
89,6
100,2
115,6
100,9

A közhasznú tevékenység ráfordításai minimális (0,2 %-os) növekedésének, oka egyrészt a
személyi jellegű kiadások növekedése (a bérköltség és közterhei 14,1%-al nőttek), másrészt
az eszközök növekedése miatti értékcsökkenési leírás változása.
A szervezet működési költségei lényegesen nem változtak. Az anyagjellegű valamint a
személyi jellegű költségek között kerülnek kimutatásra az alaptevékenység keretein belül
szervezett, nagy létszámú rendezvények kiadásai is.
Tiszteletdíj 2006. évben nem került kifizetésre.
A rendkívüli ráfordítások lényegesen nem változtak. Leginkább a pénzbeni és nem pénzbeni
adományok támogatásként történő átadását tartalmazza.
A Magyar Vöröskereszt 2006. évben elért összesített eredménye: 96.993 eFt ,
mely összegből a
közhasznú eredmény: 71.812 eFt,
vállalkozási eredmény 25.181 eFt.
A közhasznú eredmény lényegesen csökkent, mely a közhasznú tevékenység és a működési
költségek finanszírozására felhasználható bevételek csökkenése miatt következett be.
A vállalkozási eredmény csökkenés 17 %-os, mely a bevétel csökkenés eredménye.
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A Magyar Vöröskereszt összesített mérlege alapján:
az eszköz – forrás egyező végösszege:

3.234.951 eFt.

A szervezet eszköz állománya 166.601 eFt-al (5,4 %-al) növekedett az előző évhez képest.
Az eszköz növekedés összetevői:
- Bővítésre kerültek a számítástechnikai eszközök és az ügyviteli munkát segítő eszközök
( fénymásolók, faxok, számítógépek és tartozékaik, projektor)
- Az ingatlanok felújítása öt megyei szervezetnél jelentett nagyobb beruházási
tevékenységet. Pest megyében raktárépítés és egy új szociális-gyermekvédelmi integrált
intézmény került átadásra, Veszprém megyében új intézményként családok átmeneti
otthonát hozták létre.
- A pénzeszközök állomány növekedését (52,7 MFt) szinte teljes mértékben a
bankszámlákon lévő 2006. december 31.-ig fel nem használt pénzbeni adományok
magyarázzák.
- A követelések összegében az Országos Titkárság mérlegében vevők részére átadott
előlegek kerültek kimutatásra, melyek az építési szerződések teljesítésével csökkennek.
A szervezet kötelezettségeinek állománya 47 eFt-al növekedett az előző évhez képest.
A kötelezettség növekedés összetevői:
- A kötelezettségek növekedése szinte a rövidlejáratú kötelezettségek növekedéséből fakad,
melyből jelentős összeg az esedékes munkabér és járulékainak fizetendő összege.

A 2006.01.01.-ét megelőző időszak mérleg és eredménykimutatás adatainak helyesbítése
A Magyar Vöröskereszt 2006. évről készített egyszerűsített éves beszámolójában előző évek
helyesbítéseként:
Befektetett eszközök változása:
+ 10.499 eFt
Forgóeszközök változása:
- 13.472 eFt
Aktív időbeli elhatárolások változása: + 10.258 eFt
_____________________________________________
Eszközök változása összesen:
+ 7.285 eFt
A befektetett eszközök és a forgóeszközök (követelések) részbeni változását egy értékesített
ingatlan nyilvántartásokba való visszavezetése okozta. A követelések változását utólagos
elszámolásra átutalt építési előleg könyvelési helyesbítése befolyásolta. Az aktív időbeli
elhatárolások csökkenése a bevételek könyvelési helyesbítése miatt változott.

Saját tőke változása.
– 590.575 eFt
Kötelezettségek változása:
+ 9.678 eFt
Passzív időbeli elhatárolás változása: + 588.182 eFt
____________________________________________
Források változása összesen:
+ 7.285 eFt
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A saját tőke változását elsősorban az előző évek pénzadományainak passzív időbeli
elhatárolásként való hibás összegű feltüntetése okozza, másrészt egy megyei szervezet
esetében utólag jóváhagyott normatív támogatás javította az eredményt, míg két megyei
szervezet esetében az adományba kapott (halasztott bevételként nyilvántartott) eszközök
értékcsökkenési leírása növelte a közhasznú eredményt.
Az összesített eredménykimutatásban az előző évi eredmény 590.575 eFt-al csökkent.
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1. SZERVEZETTSÉG, SZERVEZETI ÉLET
2006. évben 2.336 lakóterületi, 1.494 munkahelyi, 1.114 ifjúsági (összesen 4.944)
vöröskeresztes alapszervezet, illetve klub működött az országban, 262.569 fővel, amely az
ország lakosságának kb. 2,6 %-a.
A taglétszám 2005. évhez képest országosan 9,4 %-kal csökkent. Továbbra is kihívásként
jelenik meg a az ország lakosságának idősödése (lakóterületi szervezetek csökkenése); a
munkahelyi alapszervezeti tagok elfoglaltsága, munkahelyek megszűnése; az iskolák
összevonásával járó bizonytalanság, az egyre csökkenő tanulói létszám; alapszervezeti
titkárok motiválása.

Száma
Taglétszáma

SZERVEZETEK SZÁMA (alapszervezetek, csoportok, klubok)
lakóterületi
Munkahelyi
ifjúsági
2.336
1.494
1.114
146.130
55.771
60.668

összesen
4.944
262.569

Folyamatos, aktív munka elsősorban a lakóterületen működő szervezeti egységekre jellemző.
Tevékenységük településenként erőforrásaiktól, lehetőségeiktől függően változó. Az
alapszervezetek jó kapcsolatokat építettek ki az önkormányzatokkal, helyi civil szervezetekkel.
A helyi programok aktív résztvevői (falunapok, egészségnevelési napok, idősek napja, anyák
napja, bálok, kirándulások stb.). A rászoruló lakossággal kapcsolatuk élő, tevékenységük
példaértékű.
Önkénteseink száma 39.051 fő. (Ez az ország lakosságának mintegy 1,4 %-a.)
Az önkéntesek minden vöröskeresztes munkában segítséget nyújtanak, a környezetükben
szinte valamennyi program aktív szervezői, résztvevői. Tevékenységük kiemelkedő és
nélkülözhetetlen a véradók-, a szociális munka, az egyes akciók szervezésében, mert helyi
ismeretekkel elsősorban ők rendelkeznek, s – általában - a közösségeikben meghatározó
szerepet töltenek be.
Fiatal önkéntesek képzésekben, táborokban, egészségnevelő, véradók és egyéb programok
szervezésében vesznek aktívan részt.
Az önkéntes hálózat lefedi az ország területét, munkájukra mindig számtani lehet.
2006-ban elindítottuk az „Önkéntes programot”, melynek fő célja az önkéntesekkel való
foglalkozás minőségének emelése. A program keretében elkészült és elfogadásra került a
„stratégia. az önkéntesekért” dokumentum, mely a további feladatokat jelöli ki
A választott testületek az alapszabályban leírtak szerint tervszerűen, folyamatosan működnek.
Testületi üléseken megjelenésük aránya, aktivitása növekedett. Önkormányzati és egyéb
rendezvényeken rendszeresen részt vesznek, méltón képviselik a szervezetet és annak
érdekeit. Tagjai tevékenyek, ötleteikkel, véleményükkel, aktív feladatvállalásaikkal fontos
feladatokat látnak el.
Az ellenőrző bizottságok munkája folyamatos és szakszerű.
Az Országos Vezetőség négy alkalommal ülésezett 2006. évben és az alábbi napirendeket
tárgyalta: - 2006. évi költségvetési terv véleményezése, elfogadása,
- a 2005. évről készült közhasznúsági jelentés véleményezése,
- Alapszabály módosítása,
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- MVK 125. évfordulójának előkészítése,
- a Heves megyei szervezetről részletes, helyszíni tájékozódás
- régiós és kistérségi együttműködés tapasztalatainak átadása,
- évzáró tájékoztató,
- 2007. évi ülésterv meghatározása.
A Küldöttértekezlet egyszer ülésezett, melynek feladata az MVK 2005. évi közhasznúsági
jelentésének elfogadása, és az MVK alapszabályának módosítása volt.
2006. évet a Magyar Vöröskereszt 125 és az Ifjúsági Vöröskereszt 85 éves fennállását
ünneplő jubileumi rendezvények, rendezvénysorozatok jellemezték. Ennek keretében a
szervezet történetét, tevékenységeit bemutató kiállításokat, előadásokat, ünnepségeket,
rajzversenyeket szerveztünk ország szerte. Az év elején hirdettük meg az általános és
középiskolák részére a 3 fordulós vöröskereszt történeti vetélkedőt, melynek országos
döntőjére május végén került sor. A jubileumi év országos kiemelkedő eseményei közé
tartozott az Ifjúsági Vöröskereszt fáklyás felvonulása fővárosban és a megyeszékhelyeken (pl.
Eger, Szombathely) a budapesti világnapi, az esztergomi születésnapi ünnepség, a vérvételi
kamion átadása, a vöröskereszt emblémával megjelenő 50 Ft-os és a 125 éves emlékbélyeg
kiadása, a 125 évet bemutató évkönyv megjelenése, véradók szervezése témában nemzetközi
konferencia, országos versenyek (elsősegélynyújtás, csecsemőgondozás) megrendezése.
Megyei/fővárosi események is méltóak voltak a jubileumi évhez. Rendezvényeiket igyekeztek
a jeles napokhoz (Vöröskereszt Világnapja, Anyák napja, Gyermeknap, Anyatej Világnapja,
Donorok Világnapja, Idősek napja, Véradók napja, téli ünnepek, Mikulásgyár stb.), fontos
helyi eseményekhez kapcsolódva az ifjúsági vöröskeresztesek bevonásával megtartani. Így
kerültek megrendezésre egészségnevelési, gyermeknapi programok, véradással egybekötött
felvilágosítások, egészségügyi szűrések, drog-prevenciós rendezvények.
Több megyében folytatódott az „Együtt a jövőért” közösségfejlesztő program, melynek célja
a helyi közösségek megerősítése. Az alapszervezetek (klubok, csoportok, Bázisiskolák)
tevékenységei - melyet áthatott a jubileumi év méltó megünneplése - is a közösségek
erősödését szolgálják
Megyei/fővárosi, területi/kerületi szervezeteink kölcsönös segítségnyújtás, tapasztalatcsere
céljából részt vesznek szakmai társulások és kerekasztalok, fogyatékossággal élőket és
hátrányos helyzetű embereket tömörítő, illetve segítő szervezetek, szakmai hálózatok
munkájában (mint tagok, állandó meghívottak, tanácskozó partnerek, együttműködők).

2. KÉPZÉSEK, TANFOLYAMOK
Szervezetünkben fontos feladat az önkéntesek felkészítése segítő, szervező tevékenységeikre.
Az alapfeladatokhoz, programokhoz kapcsolódó általános és szakmai fórumokon, képzéseken
vehettek részt.
Szervezésünkben, 2006-ban 319 különféle képzésen 7.827 önkéntes gyarapíthatta ismereteit.
A képzéseken felkészülhettek a véradásszervezésre, katasztrófa helyzetekben történő
elsősegélynyújtásra megismerkedhettek a segítő munka alapjaival, betekintést nyerhettek a
civil élet szervezésébe.
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Jellemzően szívesen vesznek részt a fiatalok mind a központi, mind a megyei/fővárosi
szervezetek által szervezett képzéseken, ahol alkalom adódik kapcsolatteremtésre,
ismerkedésre és tapasztalatcserére is. A kortársképzésen részt vett fiatalok nagy részét könnyű
motiválni és aktív munkára kérni.
A kiképzett fiatalokat a vöröskeresztes munka szinte minden területén tudják foglalkoztatni,
hiszen a képzés során bepillanthatnak minden tevékenységbe, ami közül érdeklődésüknek
megfelelően választhatják ki, hogy mely területen szeretnének tovább tevékenykedni.
Kreatívan vesznek részt az iskolai véradások szervezésében, lebonyolításában,
egészségneveléssel kapcsolatos rendezvényeken, AIDS, drog-prevenció területén,
eszmeterjesztésben, konkrét megyei és helyi operatív feladatokban.
Ugyanakkor szervezeteink jelezték, hogy a kiképzett fiatalok között nagy a lemorzsolódási
arány (kevés a lehetőség az önkéntesek foglalkoztatására – Heves, Pest megye), illetve
szükséges felkészülni a generációváltásra (Zala megye) is. Szabolcs megye jelezte, hogy a
kiképzett fiataloknak kis százalékban van lehetőségük arra, hogy saját iskolájukban adhassák
tovább a képzésen elsajátított ismereteket.
Tanfolyamok, képzések szervezésénél különbséget kell tennünk „hagyományos” képzéseink
és akkreditált felnőttképzési intézményeink (Budapest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye) képzései között
A „hagyományos” formában megvalósult tanfolyamok általában szorosan összefüggnek a
vöröskeresztes tevékenységekkel (pl. csecsemőgondozási tanfolyam, házi gondozói
tanfolyam, bázisiskolai tanárelnökök képzése), állam által elismert szakmai végzettséget nem
nyújtanak, inkább a versenyekre, tudatosabb vöröskeresztes munkára való felkészülés
dominál.
Felnőttképzési intézményeinkben (működési területükön és kihelyezett formában egyaránt)
folyó képzések a munkába állást, a munkahely megtartását segítik elő, célozzák meg.
Tanfolyamaik között egyaránt megtalálhatók voltak a támogató szolgálatok dolgozóinak
képzése, családi napközit működtetők tanfolyama, házi gyermekfelügyelők, döntéselőkészítők képzése, motiváció és megerősítés képzés, bébi szitter és házi gondozók képzése,
illetve kreditpontot adó továbbképzések (Amíg a mentő megérkezik, Erőszak a családban)
Az elsősegélynyújtó tanfolyamok iránti igény területenként változó, szervezeteink
tapasztalatai eltérőek. A megszervezett tanfolyamokat képzett önkéntesek, egészségügyi
szakemberek, mentőtisztek vezették.
Általános elsősegélynyújtó tanfolyam iránt egyre nagyobb igény mutatkozik.
A közúti elsősegélynyújtó tanfolyamok szervezésére nagy erőket fordítottak szervezeteink.
Budapesti Szervezet mellett már a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezet is rendelkezik
az „Elsősegélynyújtás gyermekeinkért” tanfolyam akkreditációjával.
SMS Postás rendszer-fejlesztéssel alkalmassá vált az önkéntesek, tanfolyami hallgatók
szervezett értesítésére
Munkatársak képzésére is figyelmet fordítottunk az elmúlt évben. 2006-ban 257 képzésen
(2.050 résztvevő) vehettek részt, mintegy 2-3 alkalommal kollégáink. A képzések segítséget
nyújtottak mindennapi munkánk hatékonyabb ellátásához.
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Az alkalmazottak mintegy 1/5-e szervezeten kívüli („külső”) felső-, középfokú oktatásban, az intézményekben, szolgáltatásokban dolgozók - kötelező továbbképzéseken, illetve önként
vállalt tanfolyamokon vettek részt.

3. A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER MŰKÖDTETÉSE ÉS FEJLESZTÉSE
2006. februárjában meghatározásra kerültek a minőségirányítási rendszerre, az
elsősegélynyújtás vizsgáztatásra és a véradásszervezésre vonatkozó 2006. évi minőségcélok
és minőségmutatók.
A megyei minőségirányítási megbízottak rendszeres továbbképző oktatásban részesültek.
A minőségirányítási rendszer dokumentumainak naprakészsége érdekében, és az igények,
változások figyelembe vételével az eljárás utasításokat, előírásokat, formanyomtatványokat,
kérdésjegyzékeket folyamatosan karban kell tartani. E munka során elkészült
- az MVK Minőségirányítási kézikönyv új kiadása
- 5 db minőségirányítási eljárás utasítás új kiadása
- 3 db minőségirányítási utasítás új kiadása
- 89 db formanyomtatvány új kiadása
- az élelmiszerbiztonsági dokumentumok frissítése az új MSZ EN ISO 22000:2005 szerint
- a felnőttképzési dokumentumok esetén a minőségirányítási szabályozó dokumentumok
Az egységes formájú és felépítésű dokumentációs rendszer kialakítása érdekében megkezdtük
az MVK gazdálkodási tevékenységét szabályozó dokumentumainak, szabályzatainak és
formanyomtatványainak a vonatkozó DOK-03 minőségirányítási eljárás utasítás szerinti
formázását.
Somogy és Szabolcs megyei szervezetünk jelezte, hogy 2006 őszén sikeresen megfeleltek a
külső audit követelményeinek, így a Felnőttképzési Intézményeik rendelkeznek az MSZ EN
ISO 9001:2001 tanúsítvánnyal. A tanúsítvány érvényességi ideje 3 év.
2006-ban 9 megyei szervezetnél tartottunk belső minőségügyi auditot. Az ellenőrzés során azt
tapasztaltuk, hogy rendszer működése további korrekciókat igényel.
Vevői megelégedettség mérés keretében véradásszervezés területén 19 megyéből 2006.
december 31-ig összesen 7515 db értékelő adatlap érkezett be 8920 helyett, elsősegélynyújtás
vizsgáztatás területén pedig 11 megyéből 841 db.

4. VÉRADÁSSZERVEZÉS
A Magyar Vöröskereszt véradásszervezés szakmai programját a Magyar Vöröskereszt és az
Országos Vérellátó Szolgálat által megkötött Együttműködési Szerződés alapján végzi. A
donortoborzás és donormegbecsülés költségéhez az Országos Vérellátó Szolgálat az
Együttműködési Megállapodás alapján költség-hozzájárulást biztosít a szervezetünk számára.
Szervező munkánknak köszönhetően az elmúlt év során 11.600 véradóeseményen, több mint
443.000 önkéntes véradó mozgósításával járultunk hozzá a biztonságos betegellátáshoz.
Szervezőink 59.000 új véradót köszönthettek a véradók táborában
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Az elmúlt évben a hagyományos szervezési módszerek mellett (szórólap, plakát, behívó, email) bevezettük az SMSPostás szolgáltatást, mellyel munkatársaink hatékonyabban tudják
elérni a véradókat.
A lakosság és a véradók tájékoztatása céljából megújítottuk honlapunkat (www.veradas.hu) ,
melyen aktuális információkat, megyei és fővárosi szervezeteink véradó eseményeit találják
meg az érdeklődők. A honlapra látogatók közvetlenül is feltehetik kérdéseiket, melyre emailben válaszolunk.
A véradás népszerűsítése céljából az elmúlt évben új reklámfilmet, plakátot és szórólapot
készíttettünk, melyeken közismert személyek (színészek, humoristák, sportolók) szólítják
meg a véradókat.
A nyári időszak egyenletes vérellátása érdekében metró-posztereken, tömegközlekedési
eszközökön, napilapokban, képes magazinokban népszerűsítettük a véradást.
Valamennyi megyében gyakorlattá vált a helyi ünnepségekhez, rendezvényekhez,
fesztiválokhoz illetve országos eseményekhez kapcsolt véradások, valamint a
bevásárlóközpontokban megszervezett véradó események. Az elmúlt évben két alkalommal
(június és augusztus) szerveztünk a TESCO-val közös országos véradónapot.
Sikeresek és eredményesek voltak azok a véradások, melyet munkatársaink különböző
szűrővizsgálatokkal kötöttek össze.
A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt bővülő Bázisiskola programjában résztvevő iskolák nagy
segítséget nyújtottak a szervezőmunkában és a fiatal donorok megnyerésében.
A Véradók Világnapja (június 14.) központi ünnepség Pécsett került megrendezésre. Az
ünnepségen került sor a 2005. szeptemberében útjára indított „Felsőoktatási Intézmények
Országos Véradó Versenye” eredményhirdetésére. A versenyre 52 egyetem és főiskola
jelentkezett, és több mint 8.000 hallgató adott vért.
A központi ünnepség adott keretet a csontvelő donorok köszöntésére és erkölcsi elismerésére
is.
A Roche (Magyarország) Kft.-vel közösen véradással egybekötött Hepatitis C
szűrővizsgálatra mozgósítottuk a 25-50 év közötti korosztályból az első véradókat. Az
országos program július 10. és november 10.-e között zajlott. A szűrővizsgálaton 2139 véradó
vett részt.
2006. augusztus 30-án – Magyarországon elsőként - megkezdte működését a Magyar
Vöröskereszt vérvételi kamionja, a Német Vöröskeresztnek és négy kiemelt hazai
támogatónak (Erste Bank, MOL Rt., Szerencsjáték Nyzrt, és a Waberer’s International Zrt.)
köszönhetően. A vérvételi kamion kifejezetten erre a célra készült, légkondicionált és fűthető.
Orvosi szobával, négy darab vérvételi ággyal, adminisztrációs- pihenő – váró helyiséggel
rendelkezik. A jármű az év végéig 2086 km-t tett meg.
A kamionon 1340 segítőkész véradó nyújtotta karját az ország, több mint 33 helyszínén
(Budapest, Pest, Zala, Veszprém, Fejér, Bács-Kiskun megyékben).
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A Magyar Vöröskereszt 125 éves jubileuma alkalmából novemberben 1 napos Nemzetközi
Véradásszervezési Konferenciát rendeztünk 9 ország részvételével (Ausztria, Csehország,
Horvátország, Lengyelország, Németország, Románia, Szlovákia, Szlovénia). A konferencián
lehetőség nyílt arra, hogy megismerjük a környező, illetve már régóta az Európai Unióba
tartozó országok ez irányú tevékenységét, módszereit és tapasztalatait.
A már hagyománnyá vált Központi Véradók Napi ünnepségünket, az elmúlt évekhez
hasonlóan a Parlament Vadásztermében rendeztük meg.
Első alkalommal itt került sor az egészségügyi miniszter által alapított „Pro Vita” díjak
átadására, azon véradók számára, akik több mint 100 alkalommal nyújtották karjukat beteg
embertársaik megsegítésére.
A Véradók Napja (november 27.) alkalmából megyei és területi szervezeteink 860 ünnepség
keretében közel 50.000 sokszoros véradót köszöntöttek országszerte.
Az év végi és ünnepi vérkészletek biztosításához partnereinkkel országos véradó napokat
szerveztünk (Országos Ökumenikus Véradó Napok, Magyar Sörgyártók Szövetségével közös
véradónap).
Az elmúlt évben is kiemelt figyelmet fordítottunk országos, megyei és területi szinten
egyaránt a hivatásos és önkéntes véradószervezőink képzésére, továbbképzésére.
Valamennyi megyében jó a kapcsolat a helyi és megyei önkormányzatokkal, akik erkölcsi és
sok esetben anyagi támogatást is nyújtanak az eredményes véradónapok megszervezéséhez.
Szervezeteink napi kapcsolatban vannak a helyi médiával, így folyamatosan tájékoztatni
tudják a lakosságot az aktuális véradó eseményekről, programokról.

5. SZOCIÁLIS TEVÉKENYSÉG
A segítségnyújtás különböző formákban történhet – tanácsadás, információnyújtás,
természetbeni adományokkal való támogatás. Szervezetünket főleg az utóbbiak miatt keresik
meg.
Természetbeni segélyezési munkánk során a rászorultság figyelembe vételével juttattuk el az
adományokat a sérülékeny embereknek. Szervezeteink törekedtek a hathatós, gyors és a jogos
igényeknek megfelelő segítségnyújtásra. A kül- és belföldi (lakosság) adományozók
jóvoltából többcsatornás jelzőrendszer alapján a szükségleteknek megfelelően segítettek a
családoknak, az egyéneknek. A segélyezettek köre több területi szervezetünknél is
állandósulni látszik. A segélyhelyként működő irodákban rendszeresen ruhanemű-, ritkábban
tisztítószer- és élelmiszerosztást tartottak szervezeteink.
Több szervezetünk (Békés, Heves, Pest megye, Budapest) szerződést kötött a Magyar
Élelmiszerbank Egyesülettel. Az ő segítségükkel jelentős mennyiségű élelmiszert osztottak
szét
Pest megye jelezte, hogy több tejipari cégtől kapott tejterméket, amelynek gyors kiosztására, a
rászorulókhoz való időbeni eljuttatásra több területen ún. akciócsoportokat hoztak létre – az
önkormányzatok, családsegítő központok, civil szervezetek, vállalkozók és önkéntesek
bevonásával.
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Elmondható, hogy egyre magasabb a segítségért a szervezetünkhöz forduló személyek száma,
nagyon sok esetben megrázó élethelyzettel találkozunk. A szociális tevékenységünk kiemelt
helyén áll ezen személyek támogatása.
Általános megállapítás, hogy segélyezésünkkel sok rászorulón tudtunk segíteni. Erre szép
példa Békés megye, ahol az elmúlt év folyamán 200 ezer főnél több rászorulóhoz jutatták el a
Vöröskereszt adományait.
2006-ban 596.137 fő részesült segélyben, melynek értéke 631.350.737,- Ft volt.
Szociális akciók szervezése jeles napok köré csoportosulnak.
Országosan legkiemelkedőbb a téli ünnepekhez kapcsolódó akció. 2006-ban 1.559
rendezvényen 154.534 főhöz jutottunk el. Adományaink értéke 133.994.831,- Ft volt, melyet
támogatóink segítségével teremtettünk elő.
Nagy segítséget jelentett az országosan megrendezésre kerülő „Mikulásgyár” gyűjtési akció,
aminek a keretében 8.490 karton adomány gyűlt össze, mintegy 118 millió Ft értékben.
2006 májusában az ENSZ „Walk the World” programjához kapcsolódva megszerveztük - a
Fővárosi Önkormányzattal, a TNT Express Worldwide Hungary Kft-vel,az UNICEF
Magyarországi Bizottságával közösen – a „Séta az éhező gyerekekért” akciónkat.
Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés országos szolgáltatása volt a szervezetnek. Sajnos
jogszabályi változtatások és az eszközpark elöregedése miatt szélesebb körben már nem
hirdethetjük meg. Jelenleg 2.973 db gyógyászati és életvitelt segítő eszközzel rendelkezünk,
melyeket esetenként térítésmentesen biztosítunk a rászorulók részére.
Somogy megyei szervezetünk 2005-től rendelkezik magán munkaközvetítői engedéllyel,
mely szükséges a munkaerő-piaci reintegrációt szolgáló tevékenységükhöz, valamint több
pályázati kiírásnak is feltétele.
2006. évben 38 táborban nyaraltattunk 1.204 - elsősorban - hátrányos helyzetben és
fogyatékkal élő gyermeket, fiatalt. Az idősebb korosztály részére 34 kirándulást szerveztek
munkatársaink, önkénteseink
Az elmúlt évben is folytatódott az „Együtt a jövőért” közösségfejlesztő program Csongrád,
Jász-Nagykun-Szolnok, Pest megyében.
Somogy megyében a Megoldás Munkáltatóknak és Megváltozott munkaképességű
Munkavállalóknak (4M) program keretében 3 fő tanácsadót alkalmaznak, akik segítik a
megváltozott munkaképességű emberek munkaerő piaci reintegrációját. A Mentor program
keretében szervezett „Nem adom fel” projektbe 600 fő tartós munkanélkülit vontak be, akik
közül 336 főnek sikerült munkahelyet találni az alkalmazott 12 mentor, munkavállalási
tanácsadás, álláskereső klub működtetésével.
A szabolcsi Mentor program keretében szervezetünk 45 főt alkalmaz a programban részt vevő
személyeknek támogatása, mentális segítségnyújtás, programelemben való „benntartás”,
utógondozás, nyomon követés, munkáltatók feltérképezése, kapcsolattartás érdekében.
A Zala megyei 4 M program keretében a keszthelyi és a zalaszentgróti szolgálat nyújt
segítséget a megváltozott munkaképességű munkavállalóknak.
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2006-ban Szombathelyen került megrendezésre az Országos Csecsemőgondozási Vetélkedő,
melyen összesen 28 csapat vett részt. Az általános iskola kategóriában Vas megye csapata,
míg a középiskolai kategóriában Jász-Nagykun-Szolnok megye csapata ért el első helyezést.

Intézményeink:
INTÉZMÉNYEK
SZISZ iroda
Népkonyha
Nappali melegedő
Éjjeli menedékhely
Átmeneti szállás
Rehabilitációs otthon és kiléptetõ
lakás
Hajléktalanok otthona
Családok átmeneti otthona
Gyermek jóléti és családsegítő
szolgáltatás
Szakápolói szolgálat
Utcai szociális munka
Idősek otthona
Idősek nappali ellátása (klub)
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás
Idősek étkeztetése
Támogatói szolgálat
Közösségi ellátás
Ifjúsági otthon

száma
1
6
14
9
8
6

ellátott személyek kihasználtsága %
száma/év
100
6.120
1.231
106
4.377
129
1.165
82
93
963
167
100

1
10
3+3
2
17
2
2
2
1
1
9
5
1

40
843
1.153

100
97
-

1.069
4.517
98
26
221
40
113
288
104
46

107,5
107
102
100
45

TÉLI KRÍZISKEZELŐ SZOLGÁLATOK (adott év. I-III. és X-XII. hónapokban üzemelő)
száma
ellátott személyek száma/éj
Téli nappali melegedő és tartózkodó
Téli szállás
4
135
Egyéb, éspedig:
-

Téli teás járat
Téli ebéd
Egyéb, éspedig:

száma
11
4
-

kiosztott adag/nap
1.713
256
-

Szállást és nappali ellátást nyújtó szociális intézményeink mellett növekszik a
lakókörnyezetben nyújtott szolgáltatások - így a támogatói szolgálatok és pszichiátriai és
szenvedélybetegek közösségi ellátása – száma is. Intézményeink és ellátottak száma, illetve a
gondozottaknak nyújtott szolgáltatások köre folyamatosan bővül.
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2006-ban Miskolcon a Hajléktalan Gondozási Központban megnyitották a 20 fős női éjjeli
menedékhelyet; a „Hajlék” Szociális Otthon férőhely bővítésére került sor, hogy több
időskorú hajléktalan részére tartós bentlakásos elhelyezést tudjanak biztosítani; folyamatosan
működött a külső lakhatási programjuk és elindítottak egy „munkaerő-piaci integrációs”
programot is.
Móron az Otthoni Szakápoló Szolgálat az előző évekhez hasonlóan magas kihasználtsággal
működött, a visszajelzések szerint továbbra is jelentős igény van a szolgáltatásaira. Az
ellátottak kedvezően nyilatkoznak a nővérekről, elégedettek munkájukkal.
Székesfehérváron megkezdte működését a Támogató Szolgálat. Az eddigi tapasztalatok
szerint elsősorban személyszállításra mutatkozik nagy igény.
Tatabányán a hajléktalan emberek nappali melegedője mellett elkezdte működését a
fogyatékkal élőket segítő támogató szolgálat. 2006. december 19-én megkapták három újabb
intézményre (Fogyatékkal élők nappali intézménye, Pszichiátriai és szenvedélybetegek
integrált közösségi ellátása) is a határozatlan időre szóló működési engedélyét. (Az öt
intézmény a Tatabánya Megyei Jogú Város önkormányzatával megkötött feladat ellátási
szerződés alapján működik)
A Nógrád megyében működő intézményi szolgáltatásokra nagy az igény. Balassagyarmaton
krízis autó is segíti a munkát, ugyanakkor működése megemelte a költségeket. A Hajléktalan
Szálló épülete régi, itt mindig adódik megoldatlan feladat, mely a fenntartói költségeket
terheli. A normatív támogatás összege csökkent, a közüzemi díjak emelkedtek, az igények
nőttek. Egyre nehezebb az egyensúlyt megteremteni. Nógrád megyében, Balassagyarmaton a
hajléktalan szálló, nappali melegedő és a népkonyha felújítását oldották meg.
Százhalombattán az új integrált intézmény, mely krízis helyzetbe kerülő családoknak és
hajléktalan embereknek nyújt szolgáltatásokat, 2006 nyarán kapta meg a végleges működési
engedélyét.
Cegléden és Dunakeszin a nappali melegedőben, a téli időszakban 86 főnek biztosítottak egy
tál meleg ételt. Az Idős otthonokat a Pest Megyei Önkormányzat megbízásából – a többi
intézményhez hasonlóan - feladat ellátási szerződés keretében működtetik.
Nagyatádon a Családok átmeneti otthonánál 25 nm-es könnyűszerkezetes raktárt építettek. A
projekthez 2,6 millió forint önerőt és 6,4 millió forint támogatást használtak fel a működtetők.
Somogy megyében a „Nyitott kapu”- hajléktalanok nappali intézményének a kivitelezése
elkezdődött.
Szakmai programjuk fontos eleme a hajléktalan emberek foglalkoztathatóságának javítása.
Nyíregyházán működő támogatói szolgálat jogi segítséget, munkaerő-piaci és mentálhigiénés
tanácsadást nyújt, szükség esetén gyógyászati segédeszközzel támogatja gondozottjait.
Szintén Nyíregyházán működő családok átmeneti otthonában új kihívást jelentett a
bántalmazott nők és gyermekek nagyszámú megjelenése. A működő krízisszolgálat
kiegészítéseként 2006-ban kutatást indítottak a bántalmazott férfiak felderítésére.
Veszprém megyében a hajléktalan emberek, családok, idősek ellátása mellett - két támogatói
szolgálat indításával – fogyatékkal élő emberek ellátásával, falugondnoki szolgálattal bővült a
szolgáltatások köre.
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Zala megyében a hajléktalan emberek és rászoruló családok, gyermekek ellátása mellett
létrehozták Kistérségi Szociális Ellátó rendszerüket (a többcélú kistérségi társulásokkal kötött
feladat ellátási szerződések alapján), mely magában foglalja Zalaegerszeg kistérségében a
támogató szolgálatot, a szenvedélybetegek szolgálatát (közösségi ellátási forma), a házi
segítségnyújtást és gyermekjóléti és családsegítő szolgálatot; míg a nagykanizsai kistérségben
nappali melegedőt, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, házi segítségnyújtást működtetnek.
A zalaszentgróti kistérségben támogató szolgálatot és szenvedélybeteg szolgálatot (közösségi
ellátás) működtetnek
A budapesti Homok utcai népkonyhába ideiglenesen áthelyezett Damjanich utcai
intézmények (információs iroda, nappali melegedő, népkonyha) működési engedélye 2007.
március 31-ig érvényes. A VIII. kerületi Önkormányzattal történő hosszas egyeztetés és
lobbizás eredményeként bízunk abban, hogy ez az intézményrendszer a VIII., Diószeghy S.
utca. 5. alatti ingatlanban végleges elhelyezést nyer
Az otthoni szakápolói szolgálat alap-vizitszámát az OEP októbertől lecsökkentette, így
kénytelenek voltak a munkatársi létszámot is csökkenteni.

6. EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS, EGÉSZSÉGVÉDELEM
Az egészségfejlesztés (és azon belül az egészségnevelés) egyre nagyobb hangsúlyt kap
mindennapi tevékenységeinkben, melynek helyszínei az oktatási és gyermekintézmények,
valamint a községi, lakóterületi szervezetek. Programjainkon igen népszerűek voltak a
különböző kontroll-mérések (vérnyomás, vércukor, koleszterin, testzsír, testsúly stb.),
szűrővizsgálatok (bőrgyógyászati, szemészeti, csontritkulás stb.), melyet egészségügyi
végzettséggel rendelkező önkéntesek, szakemberek segítségével valósítottunk meg.
Klubfoglalkozásokon, egészségnapokon az egészséges életmóddal, stressz- és
konfliktuskezeléssel kapcsolatos témákban önkénteseink - orvosok, védőnők tartottak
előadásokat. Az ifjúság körében szervezett foglalkozásokon szenvedélybetegségek
(dohányzás, alkohol, drog), párkapcsolatok, HIV/AIDS prevenció, egészséges táplálkozás
témákban rendeztek előadásokat, kortársképzéseket.
2006 őszén csatlakoztunk az „Egészség Hídja” akcióhoz, melynek keretében véradást
szervezetünk és vércukorszint mérést végeztünk.
Egy-egy eseményhez kapcsolódó, főleg kontroll jellegű szűrővizsgálatokon kívül - a
népegészségügyi programhoz csatlakozva – szervezünk szűréseket, illetve különféle
szűrővizsgálatokra mozgósítunk.
2006-ban 2.172 egészségneveléssel kapcsolatos rendezvényre került sor, amelyen 143.080
érdeklődő vett részt. Ezen a területen 142 klub működik.
Szervezeteink két fő módon kapcsolódnak be a környezetvédelmi tevékenységekbe: az
ismeretek átadásával, a természet szépségeinek a bemutatásával (pl. erdei iskola,
rajzversenyek hirdetése, túrák szervezése), illetve a környezet tisztaságának megteremtésével
(pl. hulladék összeszedése, környezetszennyező anyagok összegyűjtése, „Egy nap városunk
tisztaságáért” akció, parkok védelme), az erre irányuló akciók megszervezésével. (pl. „Tiszta,
virágos intézmény”, „Legszebb virágos erkély” akció, virág- és faültetések).
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2006-ban , a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézetével közösen elindítottuk a „Biztonságos napozás” programunkat, melynek célja az ózonréteg
elvékonyodása következtében várható káros egészségügyi hatások megelőzése. A program
keretében létrehoztuk a www.napsugarzas.hu honlapot, ahol információkat nyújtottunk a
témáról, az UV sugárzás várható erősségéről.
2006 őszén szakmai tanácskozást
egészségfejlesztésben” témakörben.

rendeztünk

a

„Civil

szféra

lehetőségei

az

7. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS
Az elmúlt évben is megrendezésre kerültek a felmenő-rendszerű elsősegélynyújtó versenyek.
117 területi versenyen 992 csapat, 22 megyei/fővárosi versenyen 254 csapat, míg az országos
szintű versenyen 44 csapat vett részt, mintegy 7.000 fő bevonásával.
A tanulók felkészítését, a versenyek lebonyolítását a mentőszervezet munkatársai, védőnők,
pedagógusok segítették. Szervezeteink azt tapasztalják, hogy a versenyekre való felkészülés, a
csapatok felkészítése segít az adott településen az elsősegélynyújtás népszerűsítésében.
Kilenc megyében 106 elsősegélynyújtó közösség működik, 625 aktív résztvevővel.
A közúti járművezető jelöltek vizsgáztatása az ISO EN MSZ 2001 Szabványnak megfelelő
Minőségirányítási Rendszerben történik.
Az SMS Postás rendszer fejlesztése során alkalmassá vált akár a vizsgázók értesítésére is.

Baleseti-szimuláció
Az elsősegélynyújtás oktatás, az elsősegélynyújtó versenyek, illetve az elsősegélynyújtó
tevékenység színvonalának emelése érdekében folytak a képzések.
A baleseti-szimulációt megvalósítottuk a SULINET OEV elsősegély ismereti versenyén, az
Országos Mentőszolgálat - Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület I. Nemzetközi
Mentőversenyén (versenyszervezés, az imitáció teljes körű biztosítása, technikai
lebonyolítás).
Bázisiskolai tanárelnökök központi képzése valósult meg, alapképzést a Budapesti, a Pest
Megyei és a Somogy Megyei Szervezetnél, a Debreceni Orvostudományi Egyetem Mentőtiszt
Szakán folytattunk.
Mentéstechnikai és önkéntes elsősegélynyújtó bemutatót szerveztünk a Pécsi Tudomány
Egyetem Általános Orvosi Karán, a Paks-cseresznyéspusztai Szegény Gyerekek Táborában, a
bajai és a szegedi Rotaract „doku dráma” bemutatók kapcsán, az EU Humanitárius Falu
programon, az ICRC és a Cserkészszövetség által szervezett RAID CROSS rendezvényen
valamint országszerte sok-sok helyszínen az Elsősegélynyújtás Világnapján.
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8. KATASZTRÓFA-KÉSZENLÉTI ÉS SEGÉLYEZÉSI TEVÉKENYSÉG
2006-ban több megyei szervezet és az Országos Igazgatóság működtetett sürgősségi és
gyorsbeavatkozó csoportokat.
E területen Békés megye tevékenysége kiemelkedő. A megyében 79 csoport működik.
A vízimentők 3 helyszínen (Békésszentandrás, Szarvas, Szanazug) láttak el a nyári
időszakban szolgálatot hétvégeken és ünnepnapokon. A védett területen a szolgálat alatt
vízbefúlás nem történt, vágott és szúrt sebek ellátására került sor.
A megyei speciális csoport (vízimentő búvárok stb.) a 2006. évi ár- és belvíz okozta
természeti katasztrófák időszakában a Berettyón víz alatti fóliázási és műtárgy – tisztítási
munkálatokat; Szarvas, Békésszentandrás, Gyomaendrőd térségében gát-megerősítési
feladatokat látott el.
Általános csoportok felkészítése, képzése szeptember- október hónapokban megtörtént.
Fejér megyében 2006-ban megalakult az Önkéntes Kutató-Mentő Csoport, melynek
működése biztosított - a szükséges felszereléssel (székház, mentőautó, mentésre, kutatásra
kialakított terepjáró, a mentéshez szükséges eszközök) rendelkeznek
A Pest megyei hegyi - símentő csapat Dobogókőn végzi önkéntes segítő tevékenységét. A
Vöröskereszt biztosítja a mentéshez szükséges eszközöket.
Az Országos Igazgatóság által működtetett Központi Rendeltetésű Szolnoki Speciális Kutatóés Mentő Egység részt vett az elmúlt évi ár- és belvízvédelmi munkálatokban. A tárgyévben
elsősegélynyújtó ügyeletet is biztosítottak számos sportrendezvényen.
2006-ban az Országos Igazgatóság a természeti katasztrófák által érintett megyei
szervezetekkel együtt látta el a katasztrófa-segélyezési műveleteket. A rászorulók részére
gyűjtést szerveztünk, melynek kapcsán élelmiszert, higiénés eszközöket, illetve az árvíz elleni
védekezéshez szükséges eszközöket, szerszámokat a vásároltunk az érintett védekező és
kitelepített lakosság részére. A Kőrös-Zugban és az árvíz által érintett térségben megyei
szervezeteinken keresztül pénzsegélyt juttatunk a rászorulóknak, részt vettünk a gáton
szolgálatot teljesítők ellátásában, illetve több település vízellátásának hosszú távú
megoldásában is.
Az elmúlt évben támogatást nyújtottunk a Román Vöröskereszt részére, melyből a román
nemzeti társaság az árvíz által érintett területeken élő rászorulókat segítette. Továbbá
támogatást nyújtunk katasztrófa-készenléti kapacitást növelő tréningek megtartására is.
2006-ban az Országos Igazgatóság katasztrófa-segélyezési műveletekre és felkészülésre
összesen 180 millió Ft-ot használt fel.
A 2004. december 26-i cunami áldozatainak segítése („Cunami Program”) keretében Sri
Lankán (Habaraduwa város mellett) elkészült a közösségi ház.
A beruházás eddigi költségei:
Építési költségek: 22.214.966 Ft
Szervezési költségek: 3.600.976 Ft
Összesen: 25.815.942 Ft
Az átadás várható időpontja: 2007. május 23.
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Gyermekklinika építés Indonéziában (Banda Aceh városban) A tengerparttól távoli,
biztonságos helyen a Hilfswerk Austria osztrák segélyszervezet hazai szponzorai és az osztrák
kormány támogatásával épül az elpusztult Meuraxa kórház. A 89 ágyas osztrák kórház
mellett, önálló épületben épül fel a Magyar Vöröskereszt 23 ágyas gyermekkórháza, amely
orvos-technológiailag kapcsolódik az osztrák felnőtt kórházhoz.
A beruházás eddigi költségei:
Építési költségek: 90.607.160 Ft
Szervezési költségek: 16.653.270 Ft
Összesen: 107.260.430 Ft
Az átadás várható időpontja: 2007. december
9. MAGYAR IFJÚSÁGI VÖRÖSKERESZT TEVÉKENYSÉGE
A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt központi szervezésében megvalósult területi, megyei,
regionális, illetve országos rendezvényein összesen 1.001 fiatal vett részt.
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 Magyar
Vöröskereszt ifjúsági szervezetének, mellyel az Ifjúsági Vöröskereszt Magyarország egyik
legnagyobb és egyik legrégibb hagyományokkal rendelkező ifjúsági szervezete.
Az Ifjúsági Vöröskereszt Magyarországon Békés megyében, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében és Vas megyében a legszervezettebb, ahol 100 fiatal közül 5 tagja az Ifjúsági
Vöröskeresztnek és majdnem minden második oktatási intézményben működik ifjúsági
vöröskeresztes szervezet.
2006-ban első alkalommal került megrendezésre a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt I.
Kongresszusa.
A Kongresszus megrendezése az első lépés volt az Ifjúsági Vöröskereszt szervezeti
felépítésének megváltoztatásában. A tisztségviselők megválasztásának rendszere mellett az
ifjúsági szervezet vezető testülete is megváltozott: az Országos Ifjúsági Tanács helyett az
Ifjúsági Vöröskereszt Elnöksége lett a legfőbb ifjúsági döntéshozó testület.
A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tagjai, önkéntesei nagy szerepet vállalnak a hazai mozgalom
munkájában.
A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt 2006. február 9-én ünnepelte fennállásának 85. évfordulóját.
A fiatalok a megemlékezés keretében Budapesten és az ország több nagyvárosában
(Szombathely, Szeged, Eger, Kaposvár, Debrecen) fáklyás felvonulásokat szerveztek.
A Magyar Vöröskereszt 125 éves és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt 85 éves fennállásának
tiszteletére Vöröskereszt Történeti Vetélkedőt hirdettünk, melyben 200 oktatási intézmény
vállalt aktív részvételt és kutatómunkát.
Évek óta megszervezzük az Országos HIV/AIDS Prevenciós Versenyt, melynek területi és
megyei fordulóiban háromfős csapatok tesztelik tudásukat. Az országos döntőben a megyei
legjobb csapat vehet részt.
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A Bázisiskolák számára véradásszervezési versenyt szervezünk, mely segít a véradók
toborzásában és új véradók felkutatásában.
A Magyar Alzheimer Egyesülettel való együttműködés keretében a Bázisiskolák pedagógusai
tartottak elsőként olyan foglalkozást, melynek segítségével a családokban könnyebben
felismerhetővé válik az Alzheimer-kór.
A 2001 szeptemberében indítottuk a Bázisiskola Programot, mely a Magyar Ifjúsági
Vöröskereszt egyik legsikeresebb programja, melynek jelenleg 131 oktatási intézmény a
részese. Ezekben az iskolákban az Ifjúsági Vöröskereszt taglétszáma átlagban eléri az 55-60
%-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 oktatási intézmény
sikeresen teljesítse.
A Bázisiskolák modulprogram-koncepciók (véradásszervezés, elsősegélynyújtás és balesetiszimuláció, közösségi tevékenységek, egészségfejlesztés, vöröskeresztes eszmeterjesztés)
alapján végzik éves tevékenységüket. A modulprogramokat pedagógusok dolgozták ki olyan
formában, hogy könnyen beilleszthető legyen az iskolai oktatás kereteibe.
Szolnokon került megrendezésre a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt nyári programja, az
Országos Vöröskeresztes Ifjúsági Találkozó.
A tizenharmadik alkalommal megrendezésre kerülő találkozó sikerét a váltakozó szakmai és
szabadidős programok keretében megvalósuló tapasztalatcsere biztosította. 2006. augusztus 913. között 100 fiatal önkéntesnek volt lehetősége megosztani eddigi élményeit társaival és a
Magyar Vöröskereszt vezetőivel, valamint új információk szerzése mellett egy kis közös
kikapcsolódásra. A találkozó célja a módszerek és információk gyűjtése mellett a közösség
fejlesztése, az összetartás erősítése volt.
Az ifjúsági tanácsok munkájukat éves munkaterv alapján végezték. Legtöbb területen aktívan
vettek részt a területi szervezetek vöröskeresztes munkájában, elsősorban egészségnevelő,
szociális és véradásszervező tevékenységet végeznek. Példaértékű segítséget nyújtanak a
kiemelt véradások szervezésénél az ifjúság körében. Az ifjúsági versenyek szervezésében és
lebonyolításában segítő munkájukra minden esetben számíthatnak szervezeteink.
Az Ifjúsági Tanács tagjai aktívan részt vesznek a számukra szervezett országos és egyéb
képzéseken.
Működésükre jellemző a folyamatos változás, a „generációváltás” (személyi változások), de
ez nem mindenhol zökkenőmenetes. Vas megye jelezte, hogy a területi ifjúsági tanácsok
megújítása nem sikerült. Elengedhetetlen, hogy a jelenleg még aktív munkát végző, de
érettségi előtt álló fiatalok helyére utódokat állítsanak be. Somogy megye az elhivatott
tanárelnökök nyugdíjba vonulására és következményeire hívja fel a figyelmet.
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10. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
A Mozgalom nemzetközi tevékenységének egyik legfontosabb eseménye a 2006 júniusában,
Genfben tartott 29. rendkívüli konferencia volt, amelyen több évtizede tartó előkészítő munka
sikereként elfogadták a mozgalom harmadik emblémáját, a vörös kristályt. Az emblémáról
szóló 2007. január 14-én hatályba lépő III. Kiegészítő Jegyzőkönyvet, amelyet 75 állam
képviselője írta alá, több mint 100 ország ratifikálta
Az Országos Igazgatóságon kívül 15 megye rendelkezik egy vagy több külföldi kapcsolattal.
A kapcsolat jellege az elmúlt évek alatt az elsősorban támogatás helyett egy szakmaitámogató együttműködéssé alakult. Közös programjaink egyaránt kiterjednek
tapasztalatcserék szervezésére, szakmai tanácskozásokra, közös táborokra, vetélkedőkre,
képzésekre, segélyezési tevékenységre.
Partnereink között megtalálható a román, a német/bajor, a szerb, a horvát, az osztrák, a
szlovák, a lengyel, a szlovén, az olasz testvérszervezetünk. A Német és az Ukrán
Vöröskereszttel együttműködési szerződés alapján folyik a közös munka.
Az Osztrák Vöröskereszt meghívására a MVK részt vett a katasztrófakezelés területén - EU
finanszírozással rendezett - konzultációs programban.
A MVK rendszeresen képviselteti magát a Federáció és az EU Iroda régióban rendezett
szakmai értekezletein és programjain. Folyamatos az együttműködés az IFRC és ICRC
Budapesti Regionális Delegációival.
Szervezetünk több sikeres nemzetközi rendezvénynek volt házigazdája, vagy társszervezője,
amelyek elősegítették a nemzetközi tapasztalatok és jó gyakorlatok cseréjét és átvételét (pl.:
Beyond Violence – Túl az erőszakon Konferencia, IFRC szervezetfejlesztési konferencia és
munkaműhely, stb.).
Számos egyéni kérelmező nemzetközi jellegű kéréseinek intézése, illetve konzuli osztályokra
való továbbítása történt meg.

11. KERESŐSZOLGÁLAT
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. Ugyanakkor humanitárius elkötelezettségénél fogva
válaszolnia kell az egyre növekvő nemzetközi migrációból adódó új kihívásokra is.
A Magyar Vöröskereszt Keresőszolgálata a helyi adottságoknak megfelelően, leginkább a két
világháború, az 1956-os események, a hidegháború évei alatti üldöztetések következtében
szétszakadt családoknak nyújt segítséget, valamint segíti a napjaink háborúi, fegyveres
konfliktusai miatt hozzánk menekült családok tagjainak egymásra találását.
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A 2006-os évben a Keresőszolgálat munkáját döntően meghatározta a II. világháborúban
elszenvedett sérelmekkel kapcsolatos igazolási kérelmek nagy száma, amelyek az életüktől és
szabadságuktól politikai okokból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 2006. évi
XLVII. törvény kapcsán érkeztek. Míg általában az összes keresési kérelem 30 %-a áll
kapcsolatban a II. világháborúval, addig ebben az évben ez az arány 77 % volt, ami 2320
ügyet jelentett. Az igazolást kérők nagyobb része a keleti fronton, a volt szovjet
hadifogolytáborokban elszenvedett sérelmekről kért igazolást, mások pedig arról, hogy
hozzátartozójuk a holocaust áldozataként halt meg a német koncentrációs táborokban.
Az 1956-os események következtében szétszakadt családok közül 111-en kérték
segítségünket, sok esetben már egy második generáció keresi a rokonokat.
A „humanitárius” típusú ügyek közé tartozik a volt állami gondozottak szüleinek,
testvéreinek keresése, a távoli országokban magányosan élő hozzátartozók egészségi
állapotáról hálózatunk segítségével történő információszerzés, a gazdasági migráció
következtében szem elől tévesztett családtagok keresése.
A keresések során 47 országgal álltunk kapcsolatban. Legfőbb partnereink az Egyesült
Államok, Kanada, Németország, Ausztria, Nagy-Britannia és Franciaország voltak.
Jellemzően azok az országok, ahová a háború után a zsidó túlélők illetve 1956-57-ben és a
hidegháború után a magyar emigránsok kivándoroltak.

Az év során megnyitott ügyek száma:
Világháború
Holocaust
Katonai
Civil
Sírlátogatás
Jelenlegi háborúk/menekültek
1956 és a hidegháború
Humanitárius
Állami gondozottak
Egészségügyi jelentés
Vegyes humanitárius
Összesen:

290
1943
74
13
15
111
69
24
442
2981

Az év során lezárt ügyek száma:
Befejezett keresés*
1800
Átirányítás más szervezetekhez, tanácsadás
335
A kereső lemondta
50
Semmilyen segítséget nem tudtunk adni
33
Holttányilvánítási hirdetményre válasz
342
Összesen:
2560
* Világháborús ügyekben 35 %, a többi kategóriában összesítve 67%-os volt a sikeres ügyek
aránya.
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12. MENEKÜLTÜGYI TEVÉKENYSÉG
Szervezeteink szükség és lehetősége szerint segíti a menekülteket.
Békés megyei szervezetünk a menekült tábor lakóit támogatja. Továbbra is együttműködési
megállapodás van az Orosházi Idegenrendészeti Igazgatósággal.
Fejér megyében Bicskén működik menekülteket befogadó állomás, 2006-ban is segítették a
tábor lakóit, például karácsonykor juttattak részükre adományt
A Győri Határőrség Rendészeti Osztályán és a Bevándorlási- és Állampolgársági Hivatal
Győri Igazgatóságán elhelyezett ideiglenes bevándorlók megsegítése érdekében szoros
kapcsolatot építettek ki a hivatalokkal.
Hajdú megyében, a Debrecenben működő Menekülteket Befogadó Állomás munkatársaival jó
munkakapcsolat, a táborból albérletbe kiköltöző családokat több alkalommal ruhasegélyben,
takaró és ágynemű adományban részesítette a debreceni szervezetünk
Szabolcs megyében kiemelt fontosságú a keresőszolgálati tevékenység (Nyírbátor), mert a
Határőr Igazgatóság Idegenrendészeti Fogdát, valamint a BM. Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatal Észak – Alföldi Regionális Igazgatósága Közösségi Szállást
üzemeltet. Az érintettek keresés vagy egyéb ügyben gyakran keresik a vöröskeresztes irodát.
Használt, illetve új ruhával - cipővel gyakran segítjük a szállás lakóit.
Vas megyében a Szombathelyi Határőr Igazgatósággal és a Bevándorlási Hivatal
Kirendeltségével külföldi állampolgárokat érintő problémás ügyekben konzultálnak
Zala megyében, Nagykanizsán működtetik a kísérő nélküli érkezett kiskorúak befogadó
állomását "Magyar Vöröskereszt Ifjúsági Otthon néven". Tevékenységüket az ENSZ
Menekültügyi Főbiztossága, valamint a Külügyminisztérium szabályzatai alapján, az
előírásoknak megfelelően végzik.
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13. ADOMÁNYKEZELÉS
2006. évben 15.879 adományozóval kerültünk kapcsolatba.
megállapodással rendelkezünk, mely közül 16 több éves.
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együttműködési

Az adományok összértéke meghaladja az 1,3 milliárd forintot.

Általános
mûködésre
Ált. szociális

BEÉRKEZETT ADOMÁNYOK
származás szerint (Ft)
jelleg szerint (Ft)
Összesen
külföldi
belföldi
pénzbeli
természetbeni
(Ft)
4.189.459 131.315.562 84.135.509
51.369.512 135.505.021
26.143.653 1.016.616.426 27.060.305

1.015.699.774 1.042.760.079

segélyezés

30.242

38.406.346

1.118.146

37.318.442

38.436.588

24.242

16.620.336

10.106.265

6.538.313

16.644.578

0

1.473.496

292.550

1.180.946

1.473.496

265.917

6.295.511

0

6.561.428

6.561.428

Katasztrófa
helyzetekre
felkészülés és
válaszadás

6.522.567

39.903.949

3.764.708

42.661.808

46.426.516

Egyéb célra.

915.242

95.252.314

87.330.136

8.837.420

96.167.556

Véradásszervezésre
Donormegbecsülésre
Elsõsegélynyú
jtásra
Menekültszolg
álati
tevékenységre

Összesen (Ft) 38.091.322 1.345.883.940 213.807.619 1.170.167.643 1.383.975.262

A beérkezett adományok főként a területi szervezeteknél folyamatos lakossági gyűjtésből
származnak. Az elmúlt években a cégek, vállalkozások és az önkormányzatok pozitív
hozzáállása figyelhető meg, konkrét célokra, pl. véradásszervezésre és donormegbecsülésre
szívesebben adományoznak.
Megyei szervezeteink az adományokat a területen élő lakosok számának, rászorultsági
fokának, a szükségleteknek megfelelően osztják szét. Differenciálnak az összetétel
vonatkozásában is, hogy a lehető legcélszerűbben tudják azokat elosztani.
Leginkább készpénzre lenne igény, de sokan kérnek tartós élelmiszert és tisztítószert is.
Az adománykezelés az előírás szerint és az adományozó kívánságának megfelelően történt.
Külföldre irányuló támogatás Tata területi szervezetnél volt. Az erdélyi Szovátára
(Vöröskereszt szervezet és árvaház) juttatott el célzott gyűjtésből származó, 200.000,-Ft
pénzbeli adományt.

24

2006 áprilisában a tiszai árvíz Romániában is komoly károkat okozott. Szabolcs megyei
szervezetünk a Hargita megyei Gyimesközéplok - 1. sz. Majláth Gusztáv Károly Általános
Iskola könyvtára részére 843 db könyvet juttatott el 26.500 Ft értékben. A könyveket a
nyíregyházi Bem József Általános Iskola tanulói gyűjtötték

14. SZERVEZETI ADATOK

160
46
103

TERÜLETI EGYSÉGEK száma
INTÉZMÉNYEK száma

SZOLGÁLTATÁSOK SZÁMA

MUNKAVÁLLALÓK

főállású
teljes
rész

SZÁMA

másodállású
részmunkaid
ős

egyéb
(megbízás;
vállalkozó)

Összesen

munkaidős
országos, megyei/fővárosi
és területi szervezeteknél,

intézményekben
Összesen

461
399
860

72
22
94

3
5
8

145
57
202

681
483
1.164

A Magyar Vöröskereszt és dolgozóinak 2006. évi tevékenységét 36 – állami, önkormányzati,
külföldi – kitűntetéssel, oklevéllel ismerték el. A szervezet 60 – különféle elismeréssel –
ismerte el egységei, dolgozóinak munkáját.

Budapest, 2007. május 18.

Dr. Morzsányi Éva
főigazgató
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Az Országos Küldöttgyűlés határozata:

1. A Küldöttgyűlés a Magyar Vöröskereszt 2007. évi közhasznúsági jelentését és
beszámolóját elfogadja.

2. A Küldöttgyűlés a Magyar Vöröskereszt 2007. évi közhasznúsági jelentését és
beszámolóját a következő kiegészítésekkel elfogadja:

Budapest, 2007. május 30.

Dr. Morzsányi Éva
főigazgató
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