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Bevezető 
 

 

A Biztonságpolitikai és Honvédelmi Kutatások Központ Alapítvány hazai civil szervezetek az 

európai biztonságért című kiadványának a folytatását tartja kezében az olvasó.   

A második kötet adattára bővült, újabb szervezetek csatlakoztak a programhoz, így már huszonhét – 

biztonságpolitikai, közbiztonsági, ökológiai és természetvédelmi, valamint humanitárius és 

kisebbségvédelmi szakterületeken tevékenykedő – hazai és határon túli egyesület, alapítvány 

tevékenységét, eredményeit és stratégiai terveit tartalmazza. 

 

A kötet az első fejezetben összegzi az egyes szervezetek 2008-2010 közötti időszakának 

legfontosabb eredményeit, és kiemelten foglalkozik a magyar EU elnökség hatékony munkáját 

támogató, önként vállalt civil feladatokkal. A második fejezetben olvasható a résztvevő civil 

szervezetek hazai és nemzetközi együttműködésének 2012-2015 közötti időszakra kiterjedő 

munkaterve. Ezzel adott a lehetőség a szélesebb nyilvánosság számára az egyes programokhoz való 

csatlakozásra és a szervezetek közötti együttműködés fenntartását is megkönnyíti, amennyiben a 

programhoz kapcsolódó honlapon aktív fórumot kínál ennek. Meg kell jegyeznem, ez a fejezet 

tükrözi a civil szféra helyzetét is, amennyiben a szervezetek egy része nem adott tervezetet a 

források tervezhetetlensége miatt.   

 

Néhány szó a civil szervezetek az európai biztonságért című komplex program kezdetéről, a 

résztvevőkről. A Biztonságpolitikai és Honvédelmi Kutatások Központ Alapítvány három éves 

programjának első két ütemében két célt valósított meg két munkacsoportban.  

 

Egyrészt a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését 

szolgálta, kibővítésével nemzetközi szerepvállalásunkat erősítettük és együttműködést ajánlottunk, 

elsősorban a szomszédos – közöttük is az EU-csatlakozásra készülő – országok hasonló 

szervezeteinek.  

 

Úgy gondoltuk, hogy a biztonsági ágazatban úttörő szerepet vállalunk és hiányt pótolunk, a hasonló 

profilú szervezetek fórumának életre hívásával. A biztonságpolitika, ökológia, humanitárius, 

rendvédelmi, emberjogi területen működő 25 hazai egyesület, alapítvány közös elhatározása 

megvalósult, a projekt első két szakasza mára lezárult. Eredménye egy adattárnál bőségesebb 

kiadvány, a Hazai civil szervezetek a biztonságért, amelyben a 25 szervezet bemutatja az elmúlt, 

közel tíz éves időszak alatti tevékenységét, eredményeit és stratégiai terveit.  

Egy kis szómagyarázat: a program kezdetén munkacímként használtuk a civil témacsoportban a 

képszerű tematikus civil térkép kifejezést. A cím azt sugallja, hogy az adattár megkönnyíti a 

tájékozódást a társadalmi biztonsággal, biztonságpolitikával foglalkozó civil szervezetekről szóló 

információk összegyűjtésével. Több egyszerű adattárnál, mert a szervezet tevékenységének leírásán 

túl folyamatokat, programokat és a rövid távú terveiket is tartalmazza.  
 

Másrészt ez a komplex projekt a Magyar Köztársaság 2011-es Európai Unió soros elnökségének 

társadalmi szintű kommunikációjára vállalkozott, a szakpolitikusok és döntéshozók számára – a 

szélesebb értelemben vett biztonságpolitika terén – bemutattuk egy tanulmánykötetben a 

nemzetközi politika várható irányainak változásait 2015-ig, az előrejelzések (elemzések) tükrében.  

A szerzők szakterületük kiválóságai, kutatók, diplomaták, szakújságírók. A tanulmányírók a 

nagyhatalmi erőviszonyok, nagyhatalmak biztonságpolitikájának elemzése mellett a közép-kelet-

európai, kelet-európai változások megrajzolására, rövidtávú prognózis felállítására vállalkoztak. 

Összesen 19 tanulmányt tartalmaz a kötet – honlapunkon olvasható és megjelent CD-n, korlátozott 



6 

 

példányszámban.  

 

A három éves program zárásaként 2011. márciusban Budapesten sor kerül – mire a kiadványunk 

megjelenik már múlt idő a rendezvény – a hazai és határon túli civil szervezetek nemzetközi 

konferenciájára. A fórum arra keres választ, a civil szervezetek milyen eszközökkel erősíthetik 

befolyásukat az európai biztonság fenntartásában. A résztvevők egyúttal bemutatják a hazai, illetve 

nemzetközi együttműködést erősítő 3 éves munkatervüket a 2012-2015 időszakra és megvitatják 

tapasztalataikat, módszereiket.  A konferencia közös nyilatkozatot szándékozik elfogadni az európai 

biztonság fenntartásában vállalt civil felelősségről és az együttműködés folytatásáról. 

 

Ezúton is köszönjük a sok munkát, amivel a program résztvevői hozzájárultak a kötet 

megjelenéséhez.  

 

A hazai civil szervezetek az európai biztonságért c. kiadvány elérhető a BHKKA honlapján:  

http://civilek.bhkka.hu/?page_id=14.  

 

A konferenciát és a kiadvány megjelenését az NCA nemzetközi kollégiuma támogatta. 

 

Budapest, 2011. március  

 

 

dr. Koós Anna  

a BHKKA igazgatója 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://civilek.bhkka.hu/?page_id=14
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I. rész 

A Civil Térkép témacsoportban dolgozó szervezetek tevékenysége és eredményei 

2008-2010 
 

 Tematikus Térkép Témacsoport vezetője: 

Balogh Béla  

 

1.) A Civil Térkép Témacsoportban résztvevő szervezetek és képviselőik 
  

1. Biztonságpolitikai civil szervezetek Résztvevők 

Biztonságpolitikai és Honvédelmi Kutatások Központ 

Alapítvány 
dr. Koós Anna igazgató, Balogh Béla 

Geopolitikai Tanács dr. Pintér István elnök 

Manfred Wörner Alapítvány dr. Dérer Miklós 

Euro-Atlanti Klub dr. Nógrádi György elnök, Csáki István 

Magyar Külügyi Társaság 

 

dr. Blahó András főtitkár, majd 

dr. Nagy Sándor Gyula főtitkár 

Magyar Tartalékosok Szövetsége dr. Czuprák Ottó elnök 

Magyar Hadtudományi Társaság dr. Nagy László elnök 

Békefenntartók Bajtársi Közhasznú Egyesülete Udvardi Endre elnök 

2. Közbiztonsági civil szervezetek  

Magyar Rendészettudományi Társaság dr. Janza Frigyes főtitkár, dr. Verhóczki János 

Magyar Polgári Védelmi Szövetség  dr. Endrődi István elnök, dr. Ország Imre 

Budapesti Tűzoltó Szövetség dr. Kanyó Ferenc elnök, dr. Csizmadia Zoltán 

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Sípos Géza elnök, Magócsi Zoltán 

Európai Roma Rendvédelmi Bajtársi Közhasznú 

Egyesület 
dr. Boda József elnök, Makula György 

3. Ökológiai és természetvédelmi civil szervezetek  

Magyar Meteorológiai Társaság dr. Major György elnök, dr. Dunkel Zoltán  

Amatőr Meteorológusok Egyesülete Sárközi Szilárd elnök 

Levegő Munkacsoport Horváth Zsolt igazgató 

Magyar Természetvédők Szövetsége Farkas István ügyvezető elnök, Botár Alexa 

Műszaki és Természettudományi Egyesületek 

Szövetsége 

 

dr. Gagyi Pálffy András főigazgató,  

Szegner László 

4. Humanitárius és kisebbségi civil szervezetek  

Magyar Vöröskereszt Selymes Erik főigazgató, Fórizs Judit 

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Lehel László elnök, Bálint Gábor 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Tihanyi Gábor irodavezető, Adányi László 

Oltalom Karitatív Egyesület dr. Iványi Gábor elnök, Rákos András 

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások 

Közalapítvány 
Törzsök Erika elnök, Hegedűs Dániel 

Roma Polgárjogi Alapítvány  Horváth Aladár elnök 

Roma Polgárjogi Mozgalom Heves Megyei Szervezete Oláh Csaba elnök, Bartos József 

Etnikai Népfőiskolai Társaság Szolnok  Bereczki Katalin elnök 

Oktatást Segítő és Információs Alapítvány Fodor Albin elnök 

 

Köszönet mindenkinek a végzett munkáért.
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2.) Tevékenység és eredmények – rövid összefoglalás 

2008-2010 
 

A) Biztonságpolitika 

 

 Biztonságpolitikai és Honvédelmi Kutatások Központja Alapítvány célja a honvédelmi és 

külpolitika közgondolkodás formálása, euroatlanti kommunikáció folytatása. Feladatának 

tekinti a biztonságpolitikai kutatások szervezését, tanulmányok, elemzések megjelentetését 

aktuális biztonságpolitikai kérdésekben. Emellett hazai és nemzetközi konferenciákat, 

szakmai és közéleti fórumokat tart. 2008 és 2011 között megvalósította hároméves 

programját: Civil szervezetek az európai biztonságért. A program eredménye a biztonság 

várható jövőjét prognosztizáló, 18 tanulmányt magában foglaló kötet: Biztonságpolitikai 

prognózis 2010-2015 és a Hazai civil szervezetek az európai biztonságért - adattár.  

A Szlovák Atlanti Tanács és a BHKKA közös konferenciája – az Európai Biztonsági és 

Együttműködési Szervezet megalakulásának 15. évfordulóján – Európa biztonságáról, a 

szlovák-magyar kapcsolatok civil dimenzióit tárgyalta. A nemzetközi konferencia szakmai 

műhelymunka keretében feldolgozta a Magyar Köztársaság missziós – katonai, rendőri és 

részben gazdasági, egészségügyi területen – politikája civil résztvevőinek és a civil-katonai 

együttműködés tapasztalatait. A kül- és biztonságpolitikai klub a téma neves szakembereinek 

meghívásával, évente tíz alkalommal háttérinformációt ad és vitafórumot tart az aktuális 

kérdésekről.   

 Geopolitikai Tanács 2009. évtől – alaptevékenységének szélesítésével – megkezdte a 

virtuális tér alapkutatási eredményeinek gyakorlati keretekbe történő alkalmazását az új 

kihívások vizsgálatánál, különös tekintettel a cyber terrorizmus és a cyber bűnözés 

kérdéseinek elemző feldolgozásával. 

 Manfred Wörner Alapítvány konferenciák keretében áttekintette a biztonságtudat és a 

közvélemény változásának kérdéseit. Reprezentatív konferenciát szervezett a NATO 

megalakulásának 60., a magyar rendszerváltozás 20. és a Magyar Köztársaság NATO 

tagságának 10. évfordulójára.  

 Euro-Atlanti Klub résztvevői az "Európai Szellem" című projekt és az” Európai Esték” 

klubjellegű rendezvényeken arra törekszik, hogy felépítse, és eredményesen működtesse 

azon fiatal nemzetközi politikai és gazdasági kérdésekkel foglalkozó szakértők és kutatók 

közösségét, melynek tagjai hajlandóak megosztani és megvitatni nézeteiket másokkal egy-

egy megjelenő tanulmány, illetve konferencia keretében.  

 Magyar Külügyi Társaság a szakmai írások és szakkönyvek készítésének folytatása mellett, 

az ELTE Világgazdasági Tanszékével együtt elkészítette és 2009 szeptemberével az oktatás 

részévé tette a „Nemzetközi szervezetek” témát tárgyaló igen fontos egyetemi kurzust. 

 Magyar Tartalékosok Szövetsége részt vett a hazai tartalékos rendszer kialakításában a 

nemzetközi tapasztalatok átadásával. Tagjai hatékony segítséget nyújtanak a magyar fiatalok 

katonai felvilágosításában. A Szövetség továbbra is aktív tagja a NATO-országok tartalékos 

tisztjei szövetségének, az Interallied Confederation of Reserve Officersnek, rövidítve a 

CIOR-nak, a Gamingi Tartalékos Tiszti Egyesületnek.  

 Magyar Hadtudományi Társaság kiemelten foglalkozott a hadtudomány időszerű 

kérdéseivel és a NATO formálódó új stratégiai koncepciójával; vizsgálatával a 

védelemgazdasági szempontból vizsgálta a békemissziók szükségességét és 

eredményességét, fókuszban Afganisztánnal. 

 Békefenntartók Bajtársi Közhasznú Egyesülete új civil szervezetként részt vett: a 

békefenntartás eredményeinek és főbb tapasztalatainak összegzésében; az ENSZ és a 

Nemzetközi Békenap rendezvényeinek szervezésében, illetve aktívan együttműködött a 

társszervezetekkel és állami, és egyházi szervezetekkel Nagy Richárd posztumusz hadnagy 

halálának 5. évfordulója, és a szlovák légikatasztrófa áldozatairól történő megemlékezés 

megszervezésében. 
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B) Közbiztonság 

 Magyar Rendészettudományi Társaság részt vett a rendészeti stratégia, illetve a  Magyar 

Köztársaság Alkotmánya koncepciójának kidolgozásában; a rendőrség és határőrség 

migrációs problémáinak megtárgyalásában, valamint a magyar EU-elnökség speciális 

rendőri feladatainak előkészítésében, megvalósításában. 

 Magyar Polgári Védelmi Szövetség részt vett az EU tagországok civil polgári védelmi 

szervezeteivel együttműködve a „Civil Polgári Szervezetek Uniós Együttműködési Fóruma” 

nyugat-balkáni fejlesztési feladatainak szervezésében, valamint támogatta a települési 

önkormányzatok és a fiatalok polgári védelmi képzését, felkészítését. 

 Budapesti Tűzoltó Szövetség a „Visegrádi négyek” országaival közösen részt vett a tűzoltók 

fizikai állapot felmérés kutatómunkában; a gyermekintézmények vezetőinek és tagjainak 

szakmai felkészítésében; az önkormányzatok tűzoltó továbbképzéseinek levezetésében. A 

Szövetség rendszeresen jelen volt és eredményesen szerepelt a hazai és nemzetközi 

versenyeken, konferenciákon. 

 Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége tevékenységével aktívan hozzájárult az 

érdekvédelem területén az idősügyi stratégia kialakításához, az elfogadott dokumentum 

tartalmának széleskörű megismertetéséhez és a jelentkező gondok kezeléséhez. Hazai és 

nagyarányú nemzetközi részvétel mellett szervezte és vezette le a sikeres katonanemzedékek 

találkozóit, illetve a katonai dalfesztiválokat, valamint jelentős hangsúlyt fektetett hazai és 

nemzetközi viszonylatban a katonai hagyományok és hadisírok ápolására, védelmére. 

 Európai Roma Rendvédelmi Bajtársi Közhasznú Egyesület arra törekedett, hogy 

munkájával segítse a Roma Rendvédelmi Központ létrehozását, amely az EBESZ, az 

Európa Tanács vagy az Európai Unió szervezeti egysége lenne. A központ működését az 

európai államok által közösen kidolgozott és egységesen értelmezett európai roma stratégia 

alapozná meg. Továbbra is az egyesület tevékenységének központjában állt a roma fiatalok 

rendészeti pályára irányításának támogatása, a pályára irányító táborok aktív segítése. 

 

 

C) Ökológia és természetvédelem 

 

 Magyar Meteorológiai Társaság tevékenységének központjában az elmúlt időszakban is 

Magyarország természeti értékeinek és épített értékeinek, lakosságának védelme állt. A 

társaság tudományos kutatást folytatott, előrejelzési, valamint tájékoztatási feladatokat 

végzett. 

 Amatőr Meteorológusok Egyesület célja a társadalom, elsősorban a fiatalok 

környezettudatosságának és környezetszeretetének erősítése, az amatőr meteorológusok 

mozgalom hazai és nemzetközi elterjesztése, a meteorológiai adatszolgáltatás folyamatos 

fenntartása és fejlesztése. 

 Levegő Munkacsoport javaslatokat, átfogó tanulmányokat dolgozott ki a környezetvédelmi 

irányítás számára:  ökoszociális reform, a kilométer arányos útdíj bevezetéséről szóló 

szabályozás, a Duna Régió fejlesztése, a közlekedés, a környezetvédelem és az energia 

kérdéseinek komplex kezelésére, valamint petíciókkal, akciókkal hívta fel a figyelmet a 

levegőszennyezés ártalmaira. 

 Magyar Természetvédők Szövetsége központi programjai a társadalom ökológiai 

szemléletformálását, környezeti tudatosságának növelését célozták, illetve a környezeti 

szempontok erősítését és a természeti értékek megőrzését kívánták elősegíteni a különböző 

szintű társadalmi, gazdasági folyamatokban.  

 Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége részt vett: „Magyarország-

Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködés Operatív Program 2007-2013” feladatainak 

megvalósításában; a „Minőség és az erkölcs a műszaki értelmiség felelősségvállalásában” 
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című konferencia megrendezésében, valamint az Erdélyi Műszaki Tudományos Társasággal 

az együttműködés feltételeinek megteremtésében és a kötelezően előírt továbbképzések 

megtartásában. 

 

 

D) Humanitárius és kisebbségi civil tevékenység  

 

 Magyar Vöröskereszt 130 éve végzi humanitárius tevékenységeit a legrászorultabbak szol-

gálatában. Részt vesz a Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége 

(IFRC) Stratégia 2020 programjának megvalósításában. Az IFRC tagjaként együttműködik a 

világ 186 Vöröskereszt és Vörösfélhold társaságával. Kiemelten képviselteti magát az EU 

Vöröskereszt szervezeteinek szakmai hálózataiban. A Magyar Vöröskereszt szociális prog-

ramjain és intézményhálózatán keresztül a társadalom peremére szorultak visszailleszkedé-

séhez járul hozzá. Az egész országban szervezi a véradókat az egészségügy igényének zök-

kenőmentes biztosítására. Katasztrófa készenléti csapata a hazai és nemzetközi természeti és 

ipari katasztrófák áldozatainak széleskörű támogatásával hozzájárul az érintettek életkörül-

ményeinek mielőbbi normalizálásához. Működteti a Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálatot 

és a Velencei tavi Vízi Mentőszolgálatot; oktatja az elsősegélynyújtást az egész országban; 

segíti a közúti járművezetők új követelmények szerinti felkészítését az elsősegélynyújtó 

vizsgára.; Keresőszolgálata a Nemzetközi Vöröskereszt világméretű hálózata segítségével 

járul hozzá a fegyveres konfliktusok következtében szétszakadt családtagok mielőbbi egy-

másra találásához. Az oktatási intézményekkel együttműködve terjeszti a háború áldozatai-

nak védelmét szolgáló nemzetközi humanitárius jogot, valamint a Vöröskereszt alapelveit és 

eszméit.   

 Magyar Ökumenikus Segélyszervezet szociális munkájának előterében a családok és 

gyermekek érdekében végzett tevékenység állt, és folytatta nemzetközi segélyprogramjainak 

megvalósítását. Új elemként jelent meg a pályakezdő fiatalok munkaerő-piaci integrációját 

elősegítő program megvalósítása. Folytatta az előző időszak kedvező eredményeire alapozva 

a hátrányos helyzetű – különösen roma – fiatalok felzárkóztatási programját, szervezte a 

munkanélküliek, a szenvedélybetegek, az időskorú betegek ellátását.  

 Magyar Máltai Szeretetszolgálat az ország legnagyobb civil intézményfenntartója. A 

hajléktalan és roma társadalmi integráció elősegítésére két programot valósított meg 6 

településen. Humanitárius segélyakciókat szervezett a magyarországi és a Kárpát-medencei 

katasztrófasújtott térségek javára. Egyre nagyobb mértékben vállalt részt a szociális és 

egészségügyi intézményes ellátásban, átvéve állami feladatokat. Számos támogató akciót 

szervezett és tartott a szociális gondokkal küszködő időskorúaknak és fiatalkorúaknak.  

 Oltalom Karitatív Egyesület egyre erősödő mértékben foglalkozott hazai vonatkozásban a 

rászorultak, a perifériára szorult emberek és családok megtalálásával és támogatásával, 

valamint érdekükben a közvélemény figyelmének és szolidaritásának széleskörű 

felkeltésével; a határon túli magyarok megsegítésével, valamint a hajléktalanok hazai és 

nemzetközi futball rendezvényekbe történő aktív bevonásába. 

 Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány kutatási tevékenységének 

központjába állította: a cigányság helyzetét feltáró, több éves munka folytatását; a szlovák-

magyar határ menti lakosok életének vizsgálatát, bemutatva a határokat átívelő közös 

fejlesztések pozitívumait, valamint kerekasztal beszélgetés megszervezésével lehetőséget 

biztosított a magyar és szlovák értelmiség részére a két állam közötti politikai gondok 

megvitatására. 

 Roma Polgárjogi Alapítvány az elmúlt évek munkáját folytatva részt vett a Roma Integráció 

Évtizede program időarányos megvalósításában, az oktatás, a foglalkoztatás, a lakhatás és 

esélyegyenlőségi részfeladatok megoldásában; a ”Szegénység és a társadalmi kirekesztettség 

2010. éve Program” részfeladatainak – döntően a kilakoltatások megfékezése terén – 

teljesítésében, valamint jogi segítséget nyújtott a rászorulóknak.  Irodát hozott létre és 
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működtet a válságban levők problémájának megoldására, tanácsadási szolgálata segítette a 

rászorulókat. 

 Roma Polgárjogi Mozgalom Heves Megyei Szervezete mediátori hálózatával aktívan részt 

vett az alkalmanként jelentkező cigány-rendőr konfliktus kezelésében, illetve a probléma 

gyakorlati megoldásában; a roma telepfelszámolás végrehajtásánál monitoring 

tevékenységet végzett. A roma és a magyar lakosság békés együttélése érdekében 

falutakarító akciókat szervezett, részt vett a rendőr és cigány közös sportrendezvény 

szervezésében és lebonyolításában.  

 Etnikai Népfőiskolai Társaság biztosította a Roma Antidiszkriminációs Ügyfélszolgálati 

Hálózat működtetését – ezen belül a munkaügyi diszkrimináció, lakhatás, szociális 

támogatás, személyhez fűződő jogok tiszteletben tartása – a jogsérelemmel kapcsolatos 

esetek kezelését; a roma közösségfejlesztő aktivisták képzését és azok foglalkoztatását, 

valamint a Romák Népfőiskolájának működését a Vajdaságban. 

 Oktatást Segítő és Információs Alapítvány az országos oktatási konferencia 

hozzászólásaként elkészítette a „Komplex megoldások, együttműködés, felelősség és 

alkalmasság” című tanulmányát. A tanulmány rámutat arra, amivel a konferencia résztvevői 

is egyetértettek, hogy az oktatáson belüli felzárkóztatásra fordított 120 milliárd forintnyi 

összegből alig 1,5 milliárd forint sorsáról lehetett azt mondani, hogy eljutott a tervezett 

célcsoportokhoz. A hozzászólás felhívja a figyelmet, hogy: a következő munkánál nagyobb 

odafigyelés és fokozottabb ellenőrzés szükséges az állami szervezetek részéről.  

 

 

Új módszerek a civil szervezetek gyakorlatában 

 

 A BHKKA fiatal biztonságpolitikusok csoportja a Sziget Fesztivál idején az Európai Unió 

és a NATO témakörben kvízt és interjúkat szervezett a fesztivál látogatói között, játékos 

formában. Így olyan közösséget ért el, amelyik másfajta fórumokon nem jelenik meg. A 

fiatalok nagy számban, egyre nagyobb és folyamatos érdeklődéssel a fesztivál minden 

napján részt vettek ezeken az alkalmakon. 

 

 Az országos önkéntes időjárás-jelentő mozgalom létrehozása és működtetése a világhálón 

keresztül, melyek az egyének, csoportok biztonságát szolgálják az új formák ismertetése 

mellett.  
Az Amatőr Meteorológusok Egyesülete meteorológus tagjai kidolgoztak egy közérthető 

észlelési sémát, amely révén a világhálón keresztül bárki önkéntes, egységes tartalmú 

időjárás-jelentést adhat. A rendszer társadalmi ösztönzést adott a mozgalom országos, sűrű 

lefedettségű kiteljesedéséhez. Az egyesület tagjainak száma száz körüli, a napi 

rendszerességgel jelentkező önkéntesek száma több száz. A 2001 óta működő honlap 

látogatottsága folyamatosan nőtt. Érdektelen időjárásban napi 20-40 ezer, mozgalmasban 

rendszeresen 60-80 ezer, szélsőségesben 100 ezer fő feletti a látogatók száma. 

 

 „Csillagszálló” kulturális utcalap, formabontó kiadvány szerkesztése és terjesztése. 

Létrehozásának célja, hogy újszerű módon segítsen a hajléktalanokon. Az újság árusítása 

nem pusztán munkalehetőséget biztosít számukra, hanem újszerű alkalmat a 

kapcsolatfelvételre és önmaguk jobb elfogadtatására. A lap kulturált terjesztőit, az őket 

kísérő szociális munkások abban is segítik, hogy az árusítás – más utcalapoktól eltérően – 

alá-fölérendeltségtől mentes, partneri viszonnyá alakulhasson, ahol az árus valódi kulturális 

értéket kínál az érdeklődőknek. A Csillagszálló megvásárlásával adományozókból vevőkké 

válnak, hiszen pénzükért a lap árát messze felülmúló, igényes olvasnivalóhoz jutnak. 
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3.) A Civil Térkép témacsoportban dolgozó szervezetek 

tevékenysége és eredményei 

2008-2010 

 

 

A.)  Biztonságpolitikai civil szervezetek 
 

Biztonságpolitikai és Honvédelmi Kutatások Központ Alapítvány (BHKK) 
 

 

 

1.) Kutatások, konferenciák szervezése  

1.1.) Hazai témák 

 

Katonák egymás közt – a Magyar Honvédség békemisszióiban szolgált katonák tapasztalatcseréje, 

fóruma című projekt megvalósítása. 

A két módszerrel előkészített és megvalósított szakmai megbeszélés és nyílt konferencia résztvevői 

kijelentették, hogy: a Székesfehérváron, a helyőrségi klubban megtartott egész napos szakmai 

megbeszélés és közös vitanapja szükséges és igen eredményes volt. 

 

A résztvevők a missziós feladatok szervezése és megvalósítása területén jelentkező összegzett hazai 

és nemzetközi eredményeket nagy megelégedéssel hallgatták.   Ugyancsak nagy figyelem övezte a 

jövőbeni feladatok még hatékonyabb megoldását segítő elvi és gyakorlati elgondolások 

ismertetését. 

 

A megbeszélésen a résztvevők kihangsúlyozták azt is, hogy az ilyen stílusú szakmai megbeszélések 

továbbra is jól szolgálják:  

 az MH békemisszióiban szolgálatot teljesítő hivatásos és szerződéses katonák, rendőrök, 

újabb szolgálatokra való felkészítését; 

 a külszolgálat ellátása terén szerzett sajátos tapasztalatok közös áttekintése jól segítheti a 

gyakorlattal rendelkezők és különösen a külföldi katonai szolgálatba újonnan indulók 

felkészülését, illetve 

 képet kaphatnak a résztvevők arról is, hogyan illeszkedhetnek vissza a polgári életbe azok a 

személyek, akik a hadseregből kényszerülnek, illetve terveznek kiválni.  

 

A budapesti konferencia megtartása is indokolt volt, mivel ebben a témában az állami és civil 

szervezetek résztvevői széles körben tájékozódtak, illetve megismerték: 

 a Magyar Köztársaság békemissziós szerepvállalásainak eredményeit és a további 

elgondolásokat, valamint 

 a felelősségteljes katonai, rendvédelmi és humanitárius szolgálatot teljesítők mindennapi 

munkájának élményszerű bemutatásával népszerűsítette hazánk missziós szerepvállalását. 

 

Résztvevők. A székesfehérvári szakmai megbeszélésen a honvédelmi tárca szakemberei, illetve 

az MH Összhaderőnemi Parancsnokság és az alárendelt alakulatok vezetőinek képviselői, 

valamint azok delegáltjai, összesen 84 fő. 

A budapesti egész napos konferencián a résztvevők szakmai köre kibővült. Jelen voltak a  

Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség alárendeltségébe tartozó szervezetek 

szakmai és kommunikációs szakemberei; a rendészeti, az egészségügyi és élelmezési szervek  

vezető szintű delegáltjai; a katonai oktatási intézmények oktatói és hallgatói, valamint civil 

szervezetek tagjai. 
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Helye és ideje: Székesfehérvár, 2008. október 20. 

 Budapest, 2008. november 6. 

Kommunikáció. A szaktanácskozás és a budapesti konferencia főbb megállapításai különböző 

katonai vezetési szinteken, parancsnoki értekezletek keretében ismertetésre, feldolgozásra kerültek. 

A témában készített kiadvány (közel 80 példány) átadása megtörtént a tárca vezetői, az érintett 

szervezetek, missziók, katonai oktatási intézmények (oktatási háttéranyagként) részére. A 

konferencia megállapításai ma is olvasható a BHKKA honlapján.  

 

Országvédelem civil szemmel és profi támogatással! szakértői kerekasztal beszélgetés.  

Az önkéntes haderő létrejöttével, a hadkötelezettség felfüggesztése óta zajlik vita állami és 

szakértői körökben a Magyar Honvédség működésébe illeszkedő, a kor színvonalának, 

követelményeinek megfelelő tartalékos rendszer szervezési elveiről, működtetéséről. 

Előrelépés történt 2008-ban: az Országgyűlés felkérte a Kormányt, hogy hozzon létre szakértő 

bizottságot a Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszere feladat- és feltételrendszerének 

elemzése, az eddigi működési tapasztalatok összegzése és a rendszer fejlesztésének lehetséges 

irányaira vonatkozó javaslatok megfogalmazása céljából. A jelentés megállapításai alapján az 

Országgyűlés országgyűlési határozatban szabott feladatot a Kormánynak az önkéntes tartalékos 

rendszer átalakítására, fejlesztésére.  

 

A megbeszélés témakörei:: 

 az országvédelem aktuális kérdései: jogi, közigazgatási, költségvetési szempontok 

figyelembe vételével; 

 az önkéntes haderő létrejöttével a Magyar Honvédség rendszerén belül az önkéntes 

tartalékosok részvételének lehetőségei és korlátai és azok jogi szabályozottsága, valamint 

 az önkéntes tartalékos szolgálatot ösztönző munkáltatói, munkavállalói támogatások 

eszközei. 

A megbeszélésről feljegyzés és ajánlás készült, melyet az alapítvány az Országgyűlés Honvédelmi 

és Rendészeti Bizottsága tagjainak megküldött.  

 

Előadók: dr. Simicskó István PhD, országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Nemzetbiztonsági 

Bizottsága elnöke; dr. Kladek András szakmai tanácsadó, dr. Medveczky Mihály, NFGM 

szakmai főtanácsadó, dr. Tollár Tibor elnöki tanácsadó. 

Résztvevők: 18 fő érdeklődő 

Rendezvény ideje: 2009. április 29. 

 

 

1.2.) Nemzetközi témák 

 

A Budapesti Memorandum és az új európai biztonsági struktúra –- nemzetközi konferencia.  

A konferencia célja: 

 A résztvevőknek felvázolta az Európai Biztonsági és Együttműködési szervezet 1994. 

december 5-től elért eredményeit, tapasztalatait és az orosz és az amerikai elnök 

kezdeményezéseit, az új európai szerződés létrehozása érdekében.  

 A résztvevők kihangsúlyozták az EBESZ szerepe az európai biztonság stabilizálásában 

továbbra is fontos szereppel bír.  

Előadó. EBESZ titkárság vezetője 

Plenáris tanácskozás hozzászólói:  

M. Geertsen, EBESZ titkárság, Ny. Azarov képviselő, Ukrán Legfelsőbb Ráda,  V.  A. 

Nyikonov,  a „Russzkij Mir” Alapítvány igazgatója, Szergej Zavarotnüj, az Orosz Nemzeti 

Fejlesztési Intézet vezérigazgató helyettese, A. Osztrovszkij az Orosz Állami Duma képviselője, 

a FÁK és az orosz nemzetiségűek ügyeivel foglalkozó bizottság elnöke, E. Prutnik, az Edini 

Svit Alapítvány elnöke, az Orosz Szövetséges Tanács FÁK Bizottságának elnöke, dr. Kemény 
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László szakértő, Dr. Deák Péter MTA doktora, dr. Botz László, a BHKKA kuratóriumi elnöke 

Ideje: 2009. december 21. 

 

Közös érdekünk a biztonság – szlovák és magyar hozzájárulás a NATO és az EU védelmi 

politikájának alakulásához 

A konferencia bemutatta a két ország együttműködését a biztonságpolitika terén, valamint a közös 

kapcsolati és érdekközösségi rendszerét a NATO-ban és az EU-ban. 

A konferencia témái: 

 NATO és az EU védelmi politikája – szlovák és magyar álláspont a NATO új stratégiai 

koncepciója tükrében 

 magyar álláspont a NATO szerepéről, a közép-kelet-európai térség biztonságának 

fenntartásában, erősítésében, a szlovák-magyar együttműködés lehetősége az 

integrációban 

 szlovák-magyar együttműködés az euroatlanti integrációs missziókban 

 szlovák-magyar kooperáció nem állami kapcsolatok szintjén 

Résztvevők: R. Kačer, Szlovák Atlanti Tanács elnöke, szlovák civil szervezetek képviselői; 

Szabó Vilmos szakállamtitkár, Külügyminisztérium, dr. Boda József r. ddt., az Igazságügyi és 

Rendvédelmi Minisztérium Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központ 

főigazgatója, Benyó Pál ny.diplomata, Štefan Daňo főkonzul, civil szakértők, kutatók, 

újságírók és civil szervezetek képviselői, 50 fő. 

Ideje: 2010. április 15. 

 

 

2. Klubjellegű rendezvények 

 

A BHKKA kül- és biztonságpolitikai klubja havi rendszerességgel (1,5-2 órában) a kül-, biztonság- 

és védelempolitika aktuális kérdéseiről neves külügyi és biztonságpolitikai szakértők, kutatók, 

külügyi vezetők részvételével elemzést, háttér információt nyújtott és véleménycserére adott 

lehetőséget. 

 2008. évben: az új veszélyként jelentkező extrémizmusról; Oroszország helyzetéről a 

globális világrendszerben és a világpolitikai egyensúly fenntartásában; az amerikai 

elnökválasztás tétjéről, valamint Németország helyzetéről háromnegyed évvel a választás 

előtt. 

 2009. évben: a biztonság perspektívájának alakulásáról, a nemzetközi viszonyok 

átrendeződése keretében; a megújulás vagy válság kérdéseiről az ünnepi NATO-csúcs 

megállapításainak fényében; az iszlám világában történt változásokról és annak 

következményeként jelentkező változásokról az USA és Izrael politikájában; hazánk 

további missziós politikájának feladatairól, valamint a magyar –szlovák kapcsolatokban az 

együttműködés és szembenállás kérdéseiről. 

 2010. évben: Közép-Európa súlya az USA külpolitikai mérlegén; Románia helyzetéről, 

szerepéről az európai-atlanti integrációban és a régió külpolitikájának alakításában; Irán 

atomhatalmi erőfeszítéseiről és kezdeti eredményeiről; orosz külpolitika hangsúlyváltásáról, 

valamint az afganisztáni politikai perspektíváról a NATO 2014-re tervezett távozása után. 

Előadók: a Külügyminisztérium képviselője, szakértők, kutatók rövid bevezető előadással 

indították a rendezvényt, melyhez a résztvevők kérdésekkel, hozzászólásokkal csatlakoztak 

Résztvevők: értelmiségiek, egyetemi hallgatók, diplomaták, esetenként egy-egy nagykövetség 

képviselői, külpolitikai újságírók 
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3.) Követésre alkalmas módszerek 

 

A BHKKA fiatal biztonságpolitikusok klubjának tagjai első alkalommal 2007-ben – majd 2008, 

2009-ben is – sikeres eseményt szerveztek a Sziget Fesztiválon a NATO és Európai Unió témában. 

Az esemény célja volt, hogy a fiatalok életkori sajátosságaiknak megfelelő stílusban ismerkedjenek 

a biztonságpolitikai alapkérdésekkel interaktív formában. A kvízjáték, rögtönzött vitafórum 

aktivitásra késztette a magyar és a külföldi látogatókat. A szórakozásra érkezők nagy számban tértek 

be az alapítvány sátorába és vettek részt a beszélgetéseken és játékokban.  

 

 

 

Geopolitikai Tanács 
 

 

1.) Kutatások, konferenciák szervezése 

1.2.) Nemzetközi témák 

 

„A virtuális tér mibenlétének kutatása, az alapkutatás eredményeinek a gyakorlatba való 

átültetése”. 

A Geopolitikai Tanács 2009. évben hozta létre a virtuális tér kutatóközpontot, amelynek keretében 

az új kihívásoknak leginkább megfelelő virtuális tér elméletet kívánt kidolgozni. A definitív 

meghatározás után elsősorban a biztonságra fókuszáló gyakorlati lépések kutatása következett. 

 

 

„Küzdelem a virtuális térben” nemzetközi konferencia megrendezése 

Konferencia célját elérte, mert hozzájárult: 

 a titkosszolgálati demokrácia kiterjesztéséhez; 

 a cyber terrorizmus és a cyber bűnözés kérdéseinek elemző feldolgozásához, valamint 

 a biztonság új eszközeinek bemutatásához. 

Résztvevők: KFKI képviselői, a témát kutató, megjelenítő szervezetek és az érdeklődők  

Helye és ideje: Budapest, 2010. április 22-én  

 

Műhelytanulmányok készítése és megjelentetése: 

 „A virtuális tér és az állami szuverenitás”  

 „A virtuális tér szerepe a vállalatirányításban”, (Az Európai Innováció Éve alkalmából a 

Dunaújváros Főiskolán 2009. november 12-én elhangzott előadás összefoglalója) 

A kommunikáció célcsoportjai: az újságírók és egyetemi, főiskolai hallgatók. 

Megvalósulás: 

 bevezető sajtótájékoztató, majd a tanulmányt ismertető záró sajtótájékoztató, 

 műhelytanulmány két országos napilapban (Népszabadság, Népszava) jelent meg, valamint 

több internetes portál is közölte honlapján 

 

Kiadvány megjelenése 

 Norvég tapasztalatok a titkosszolgálatok parlamenti ellenőrzésében.  

 Rendszerváltás a magyar titkosszolgálatnál. 

Kiadvány megjelenésének ideje: 2010. június 30. 

 

A hatékony munkát segítő – hazai és nemzetközi mértékben is érdeklődésre számot tartó – új 

tématerület a virtuális tér kutatása. 
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A virtuális tér nemzetközileg is új definíciójával a Geopolitikai Tanács egy teljesen új területet 

nyitott meg a geopolitika világában. Ennek továbbfejlesztése és eredményeinek széles körben 

történő elterjesztése folyamatban van. 

 

 

 

Manfred Wörner Alapítvány  
 

1.) Kutatások, konferenciák szervezése: 

1. 1.) Haza téma 

 

Biztonságtudat és közvélekedések a biztonsági fenyegetésekről Magyarországon 

A program rövid ismertetése:  

 Panel 1. Itt és most: melyek a fenyegetések?  

 Panel 2. A jelenlegi állapot: a közvélemény és a biztonság a NATO és partner országokban. 

 Panel 3. A politika felelőssége. 

  Panel 4. Mi a teendő? A politikai figyelem felkeltése és a közvélemény tudatosságának nö-

velése 

Résztvevők: 

 1. panelbeszélgetés: külügyminisztérium, környezetvédelmi és vízügyi minisztérium, Ma-

gyarország képviselője a NATO-ban,  ICDT, igazgató, Miniszterelnöki Hivatal képviselői.  

 2. panelbeszélgetés: a NATO, a Ljubljanai Egyetem, Szlovénia képviselői, horvát külügymi-

nisztérium, TÁRKI, Szonda IPSOS munkatársai. 

 3. panelbeszélgetés: nagykövetek, országgyűlési és európai parlamenti képviselők, Manfred 

Wörner Alapítvány  

 4. panelbeszélgetés: nagykövetek, Külügyminisztérium, Profil magazin (Ausztria), Magyar 

Atlanti Tanács, Manfred Wörner Alapítvány  

Időpont: 2008. február. 1-2. 

Helyszín: Hotel Novotel, Budapest. 

 

A NATO 60, Rendszerváltás 20, a Magyar Köztársaság NATO tagságának 10. évfordulója. 

Demokrácia és biztonság összefüggései 
 

Program rövid ismertetése: 

 1. panel: Rendszerváltás, kül- és biztonságpolitika 

 2. panel: 60 éves a NATO. VOLT, VAN, LESZ 

 3. panel: Tíz év a szövetségben  

Résztvevők: 

 1. panelbeszélgetés: nagykövetek, MeH-, Szonda IPSOS -, Budapest Analyses-, MTA Szo-

ciológiai Intézet, Maribori Egyetem képviselői. 

 2. panelbeszélgetés: nagykövetek, MeH-, KüM-, Korda Stúdió-, Osztrák Védelmi Miniszté-

rium képviselői. 

 3. panelbeszélgetés: nagykövetek, országgyűlési képviselők, a Szlovák Külügyi Társaság, a  

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem és a Demokratikus Átalakulásért Intézet 

Helye: Budapest 

Ideje: 2009 
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Honvédelem a magyar médiában   
Résztvevők: a Marshall Alapítvány elnöke 

                     a honvédelmi miniszter, állami vezetők, civil szervezetek vezetői 

Időpontja: 2009. március 21.  

 

 NATO készülő új stratégiai koncepciója  konferencia             
Résztvevők: állami, oktatási és civil szervezetek képviselői. 

Időpont: 2009. október 20. 

 

1.2.) Nemzetközi témák: 

Részvétel nemzetközi konferenciákon: 

 Biztonságpolitika a visegrádi országokban 

Résztvevők: Visegrádi 4-ek képviselői 

Rendező: Szlovák Külpolitikai Társaság 

Helye: Pozsony 

Ideje: 2008. február 13. 

 Közép Európa az átalakulás és a biztonság útján 

Helye: Udine 

            Ideje: 2008. március 5. 

 Az EU, aV4-ek és Oroszország 

Résztvevők: a Szlovák, Lengyel, Cseh és Magyar Külpolitikai Társaság 

Ideje: 2008. szeptember 18. 

 AMediterrán Unió lehetőségei és az EU szomszédságpolitikája (Projekt megbeszélés) 

Helye: Sorbonne  

Ideje: 2008. november 20. 

 

Rasszizmus és intolerancia – A szélsőjobboldal megerősödése és a kisebbségek elleni  támadások 

Kelet-Európában          . 

Résztvevők: osztrák, szerb, bolgár, cseh, szlovák és román kutatók, valamint magyar állami 

és civil szervezetek tagjai 

            Helye és ideje: Budapest, 2010. február. 12.  

 

2.) Képzés- felkészítés terén: 

2. 1.) Hazai. 

 

 Magyarország az Európai Unióban és a NATO-ban   

30 órás (4x1 nap) akkreditált tanfolyam történelemtanárok számára 

Tapasztalatok: A résztvevők nyilatkozatai alapján megállapítható az, hogy: 

 A tanfolyam aktuális és rendszerezett ismeretcsomagot nyújtott a jelenkori történelem okta-

tásához.  

 Témakörök: A 21. század biztonsági kihívása és a NATO változó politikája.  A NATO szere-

pe a transzatlanti kapcsolatok alakításában, a terrorizmus elleni harcban 

 A  Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek külföldi missziói  

Résztvevők száma: évenként 24 fő pedagógus  

Helye: 2008-ban Független Pedagógiai Intézet, 2009-ben Pallas Páholy 
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Időpontok: 2008. november 8., 15., 22., 29. 

                   2009. november 7., 14., 21., 28. 

 

3.) Egyéb tevékenység 

3.1.) Hazai témák 

Külpolitikai kerekasztal a Klubrádióban.  

Témák, időpontok 2008-ban:  

 január 21. Oroszország; február 7. Kína felemelkedése  

  március 21. Magyarország; április 19. NATO 

 június 20. – 1968; július 17.  Ázsia és Európa a világpolitikában  

 augusztus 18. Kaukázus és az orosz politika; szeptember 12. Az orosz-grúz konfliktus 

 október 9.  A demokrácia-terjesztés; november 6. Az  amerikai elnökválasztás 

 december 6. Szomszédságpolitikánk és az európai regionalizmus; december 21. Európai 

szomszédságpolitika 

2009-ben, aktuális témákban: 12 alkalommal külön igény szerint 

 

Föderalizmus és funkcionalizmus az európai egyesülés történetébe” klub              

Résztvevők: állami, oktatási és civil szervezetek képviselői. 

Ideje: 2009. november. 28. 

 

 

 

Euro-Atlanti Klub  
 

 

1.) Kutatások, konferenciák szervezése 

1.1.)Hazai témák 

 

Európai Szellem" című projekt 

Célja: felépíteni és fenntartani azon fiatal nemzetközi politikai és gazdasági kérdésekkel foglalkozó 

szakértők és kutatók közösségét, melynek tagjai hajlandóak arra, hogy megosszák nézeteiket 

másokkal egy-egy megjelenő tanulmány formájában. A kiadvány magyarul és angolul is megjelenik 

abból a célból, hogy hatékonyan hozzájárulhasson a Klub nemzetközi kapcsolatainak bővítéséhez.  

 

A kiadványokban szerepelő tanulmányok, javasolt témakörök: EU 2020, Gazdasági kormányzás, 

Nyugat-Balkán bővítés, Keleti Partnerség, Duna Stratégia, Stockholmi Program, Európai Külügyi 

Szolgálat, Pénzügyi Perspektíva és a közös Agrárpolitika reformja. 

Kiadvány előkészítése és megjelentetése: Az első szám témája: Magyar EU elnökség – prioritások 

és lehetőségek. 

Kiadvány bemutatása: az első szám esetén 2010. december, Brüsszel 

Projekt indítása: 2010. október  

 

EURÓ-ATLANTI ESTÉK  programsorozat. 

Előadások és azt követő véleménycserék: 

 EU- Keleti Partnerség – és ami mögötte van (2009. 10. 01.) 

 A magyar EU elnökség – nemzetközi kitekintés, magyar perspektívák (2009. október 10.) 

 Wasington – egy nézőpontból, Obama külpolitikája, az amerikai-magyar kapcsolatok és a 

szlovák–magyar vita (2009. november 17.) 
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 Nyelvtörvény: a magyaroknál saját erejükből kellene megoldani a problémát. (2009. 

november 18.) 

 Trió Elnökség (spanyol-belga-magyar) –  A színfalak mögött. (2010. április 28.) 

 Ázsiai óriások játszmája – India és az USA geopolitikai versengése (2010. május 22.) 

 Európai versenypolitika (2010. október 27.) 

 New Diplomacy in the transatlantic community (2010. november 24.) 

 How your soldiers fight (2010. december 2.) 

Előadók: Külügyminisztérium, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Varietas Alapítvány, Zrínyi 

Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Fiatal Értelmiség Szervezete, ELTE Európai Tanulmányok 

Tanszék, Honvédelmi Minisztérium Pénzügyi Számító és Nyugdíjmegállapító Igazgatóság 

Hadigazdasági Oktatási Osztály képviselői 

Médiapartner:  www.kitekinto.hu, tudósítás az eseményről 

Helye: Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, Fővám tér 8. 

 

A hazai kutatási eredmények széleskörű nyilvánosságának alakítása 

Cél: kiadványok készítésével és a honlap nyilvánosságának biztosításával publikációs lehetőségek 

teremtése az alap-, a posztgraduális, illetve PhD képzésben részt vevő magyar és külföldi 

hallgatóknak, kutatóknak. 

Ideje: folyamatos 

 

 

2.) Képzések és felkészítések 

2. 1.) Hazai téma 

 

Szakemberképzés színvonalának emelése 

Cél: elméleti és gyakorlati ismeretek szintetizálása és terjesztése érdekében a nemzetközi 

kapcsolatok építése, fejlesztése a közép-európai térség társ-szervezeteivel. 

Eredmények: hivatalos kapcsolatfelvétel történt lengyel, olasz, svéd és norvég szervezetekkel, az 

együttműködés formalizálása folyamatban. 

Határidő: évente, az oktatás megkezdése előtt. 

 

 

 

Magyar Külügyi Társaság (MKT)  
 

1.) Kutatások, konferenciák szervezése 

1.1.) Hazai témák 

 

Elemzések, tanulmányok: 

 Az új Európai Bizottság választásának néhány aspektusa (2009/2) 

 A lengyelek tudnak valamit (2009/3) 

 Európai Unió: új tagok várólistán (2009/5) 

 Trendváltás Magyarországon: utolsókból az elsők (2009/7) 

 Lesz-e egységes fellépés az energiapolitikában? (2009/7) 

 Megelőző csapás Irán ellen (2010/2) 

 Görög dilemma (2010/6) 

 Budapesti energia csúcs – a gázellátás biztonsága (2010/9) 

 Parlamenti választások Irakban (2010/10) 

 Euró, mint közjóság (2010/13)  

 Amerikai–orosz nukleáris leépítés (2010/16) 

 Egy éves az Európai Unió keleti partner(2010/20) 

http://www.kitekinto.hu/
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 EU - előrejelzés: a kilábalás megkezdődött (2010/21) 

 EU-orosz csúcs (2010/23) 

 Az Európa 2020 stratégia kilátásai (2010/26) 

 Mit jelent  Európa az Egyesült Államokban? (2010/28) 

  A víz ,mint konfliktusforrás (2010/30) 

 EU–Kína csúcs: régi problémák a napirenden (2010/34) 

 A török dilemma – a  NATO rakétavédelmi rendszert telepítene (2010/38) 

Célcsoport: főiskolai és egyetemi hallgatók, illetve érdeklődők. 

Megjelenés területe: Világ és Gazdaság Hírlevél – www.uni-corvinus.hu/index.php?=22459 

 

Szakkönyvek, tankönyvek 

 Világgazdaságtan (2008) 

 Világgazdasági válság 2008-2009. Diagnózisok és kezelésük (2009) 

 Erőközpontok és régiók a 21. század világgazdaságában (Akadémiai Kiadó 2010) 

 

Előadások és szakmai megbeszélések a Budapesti Corvinus Egyetemen 

 Jelenlegi világgazdasági válság és válságelméletek” 

Ideje: 2009. november 4. 

 Az Európai Unió, Magyarország és a világgazdasági válság” 

Ideje:  2009. november 18.  

 Hogyan készülnek a nemzetközi társaságok a válság utáni világra? 

Ideje: 2009. december 2. 

 A magyar EU elnökség és aktuális európai ügyek 

Ideje:  2010. március 3. 

 A magyar külpolitika kihívásai 

Ideje:  2010. március 17. 

 Változó világgazdaság 

Ideje:  2010. április 7. 

 A görög válság politikai összefüggései 

Ideje:  2010. május 21. 

 A szlovák választások eredményei és a magyar szlovák kapcsolatok alakulása 

Ideje:  2010. június 16. 

 

 

2.) Képzések és felkészítések 

2.1.) Hazai téma 

 

Egyetemi tanrend a Budapesti Corvinus Egyetem számára 

A tantárgy címe: Nemzetközi szervezetek. 

A tantárgyfelelős tanszék/intézet neve: Világgazdasági Tanszék/Nemzetközi Tanulmányok Intézet 

A tantárgy szakmai tartalma: 

 globális világunkban a nemzetközi politikában és gazdaságban lévő folyamatok 

összetevőinek bemutatása, valamint  

 a folyamatokat alakító leglényegesebb nemzetközi szervezetek feladatainak, felépítésének 

illetve azok működésének, hatásmechanizmusainak megismertetése.  

E tárgy célja olyan tudás közvetítése a hallgatók részére, mely választ ad: 

 milyen szervezetben, miként lehet és kell nemzeti, regionális ráhatást elérni 

 a kötelező szaktárgy ismereteket ad a globalizációs folyamattal együtt járó nemzetközi 

szervezetek lényegéről, hatásmechanizmusairól és döntéshozatali rendszerükről 
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Külön figyelmet fordít a kurzus az Egyesült Nemzetek Szervezete tagszervezeteire, a 

Nemzetközi Valutaalapra, Világbankra, OECD-re, s regionális szervezetekre is, mint amilyen az 

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD). A gazdasági szervezetek sorában kiemelt 

jelentőségű a Kereskedelmi Világszervezet (WTO), amelynek sajátos döntéshozatali 

mechanizmusa sajátos eredményeket mutatott már eddig is. 

Oktatási idő: 48 óra. 

A tantárgyfelelős neve: Blahó András 

Ideje: folyamatos, kezdés 2009. szeptember 22-től évente, az őszi félévben.   

 

 

Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ)  
 

 

A Magyar Tartalékosok Szövetsége – alapfunkciójából eredően, mint önkéntes, civil közhasznú 

társadalmi szervezet – valamennyi tevékenységét a biztonság erősítése, az európai béke megőrzése, 

az emberek életének jobbá tétele, elesettek támogatása, a békés egymás mellett élés érdekében, az 

emberek jólétének szolgálatába állítja a szervezet sajátos eszközeivel. Minden programot, 

tevékenységet e nemes célnak rendel alá. 

 

 

1.) Kutatások, konferenciák szervezése 

1.1.) Hazai téma 

 

A hazai tartalékos rendszer átalakításának feladatai, várható következménye címmel készült egy 

PhD értekezés 2010-ben. Szerző a Szövetség elnökségi tagja. A dolgozat vizsgálja a tartalékos 

rendszer jellemzőit, elemzi átalakításának indokait és jogi, gazdasági feltételeit, a szükségegesnek 

tartott intézkedéseket. 

 

Előadások: 

 A Nemzeti Katonai Stratégia (tervezet) és az euró-atlanti biztonság összefüggése, ebben a 

védelemhez kapcsolódó civil szervezetek szerepe  

 Hazánk külföldi missziós vállalásai, a magyar állampolgárok és katonák szerepe a 

nemzetközi válságkezelésben, a tartalékosok alkalmazásának lehetőségei, kiemelten a civil-

katonai kapcsolatok erősítése terén 

Előadók: a Honvédelmi Minisztérium korábbi vezérkari főnökei, és a PRT korábbi parancsnokai 

Résztvevők: tartalékos tisztek, tiszthelyettesek, közel 100 fő  

 

 

1.2.) Nemzetközi téma 

 

Az európai tartalékos szervezetek együttműködése a biztonság erősítésében kutatás. A kutató 

(CIOR elnökhelyettes, korábbi alelnök) az európai tartalékos szövetségeknek a biztonságban 

betöltött szerepét, lehetőségeit vizsgálta 2007-től (PhD disszertáció). 

 

CIOR – NATO Tartalékos Tisztek Szövetségének konferenciája. 

Tematikák: 

 Európa és Észak-Amerika biztonsága a földrészek országai haderői, tartalékos szervezetei 

együttműködésének tükrében. A témakörhöz kapcsolódik, általában az aktuális biztonsági 

problémák és a szervezeti együttműködés fejlesztésének témakörei is.  

 Az elmúlt években a nyári kongresszusok a szervezet tagországainak fiatal tartalékos tisztjei 

együttműködésének fejlesztési lehetőségeiről, a sport- és kulturális kapcsolatok, erősítése 
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témakörében került megszervezésre. A nyári kongresszust mindig valamelyik tagállam 

vállalja magára, mint a CIOR nyelvi felkészítő kurzus megszervezését. A többoldalú 

tanácskozásra esetenként meghívtak nem tagországbeli fiatalokat is. 

Konferencia helyszínei: nyáron a vállalkozó országok rendje szerint, télen Brüsszel. 

 

Gamingi Kezdeményezés (Gaminger Initiative – GI) konferenciái:  
Konferenciák témái: 

 Tavasszal a Gaming I. ahol az európai biztonsághoz, a térségi együttműködéshez  

       kapcsolódó kérdéseket tárgyalnak meg a nemzetközi résztvevők  

 Az őszi összejövetelen valamelyik vendéglátó ország mutatkozik be, ahol a résztvevők 

megismerhetik az adott ország haderejének helyzetét, a fejlesztési elképzeléseket, a 

szervezet helyét, szerepét az európai biztonság erősítésében, illetve a béketámogató 

műveletekben ellátott funkciókat. 

Részvevők: tíz országot magába foglaló közép-nyugat-európai tartalékos tisztek képviselői. 

Helye: évenkénti rotáció szerint. 

 

Magyar – Német Tartalékos Tiszti Szeminárium. 

A két tartalékos szövetség 2003-ban aláírt együttműködési megállapodása alapján évente, a 

tagországokban felváltva rendezik meg. Ezeken a találkozókon azok a tartományok/ megyék 

képviselői vesznek rész, amelyek között kölcsönös partneri kapcsolat alakult ki. Ez ma hazánk 

részéről 12 megyét, illetve a fővárosi szervezetet érinti. A találkozókon a felek tájékoztatják 

egymást a szervezetük életéről, a lehetőségekről, az elért eredményekről, az együttműködés 

fejlesztésére tesznek javaslatot, eszmét cserélnek a munkamódszerek hatékonyságáról. 

 

Bilaterális kapcsolatok terén kiegyensúlyozott az együttműködésünk az osztrák, az olasz, a szerb, a 

szlovén, a szlovák, a lengyel, a cseh, a svájci, a francia szervezetekkel. A kétoldalú találkozók 

keretében baráti tájékoztatók, regionális bemutatók, sportversenyek és biztonsági kérdések, 

megtárgyalására kerül sor általában évente kettő alkalommal, de vannak megyék, amelyek évente 

többször fogadják, illetve látogatják meg partnerszervezetüket.  Napjainkban újonnan jelenik meg - 

Európában először -, hogy a magyar (Heves megye) – a német bajor (alsó frankok)  -  a francia 

normandiai szervezet kötött háromoldalú együttműködési megállapodást. 

 

 

2.) Képzések és felkészítések 

2.1.) Hazai téma 

 

Megyei szervezetvezetők, illetve tagjai részére biztonságpolitikai, illetve szakmai felkészítés. 

A hazai tevékenységi rendszerben a szövetség évente minimum kettő alkalommal szervez 

felkészítést. A szervezet továbbképzése többségében a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen, 

illetve a téma tartalmától függően valamelyik szakmai szervezetnél történik. Az elmúlt években a 

továbbképzések a békemissziók tapasztalatainak a feldolgozására, a tartalékosi rendszer 

átalakítására, illetve a 2011. évi EU soros magyar elnökségre történő felkészülésre fókuszált. 

 

A képzés tekintetében egyre nagyobb figyelmet fordít a szervezet a fiatalok hazafias honvédelmi 

nevelésére. Ma már több mint tizenöt középiskolában van jelen a Szövetség a Katonai ismeretek 

tantárgy oktatásával, de a felsőoktatásból is kiveszi részét. Szövetségünk tagjai azok, akik ma öt 

felsőfokú intézetben oldják meg a mentori feladatokat, és segítik a Honvédelmi ismeretek 

tananyagának elsajátítását. 

 

A Szövetség tagjai folyamatosan részt vállalnak a különböző nemzetközi felkészítéseken. Így 

általában több fő vesz részt támogatással, illetve önköltségi alapon a CIOR nemzetközi angol nyelvi 

tanfolyamán, amelyet évente 2-3 alkalommal is meghirdetnek. A CIOR különböző missziós 
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tapasztalatcsere tanfolyamokat szervez egy-egy témában, amelyeken a MATASZ delegáltjaként1-2 

fő vesz részt. 

 

 

3.) Humanitárius tevékenység 

 

3.1.) Hazai témák 

 

Segítségnyújtás 

A Magyar Tartalékosok Szövetsége számos területen segített az elmúlt években mind a katasztrófa 

sújtotta vidéken élőknek, mind más segélyfelhívásnak is eleget tettek  

A Szövetség tagjai a dunai, a Hernád – Sajó menti árvízi védekezésben több ezer órát teljesítettek, 

több száz önkéntessel. Ugyancsak segítséget nyújtottak az iszapkatasztrófa áldozatainak, amikor 

több mázsa kenyeret és ásványvizet indítottak útnak, illetve pénzt, ruhát gyűjtöttek, amelynek 

átadását összekötötték egy emlékfutással. Karácsonykor gyűjtöttek, illetve adományoztak a 

szegényeknek, a fedél nélkülieknek egyaránt. 

 

 

3. 2.) Nemzetközi téma 

 

Német és olasz partnerszervezettel közös adományozás 

Együttműködve immár harmadik éve – évente 2-3 szállítmánnyal – több tízmilliós szállítmánnyal 

(technikai eszközök, kórházi felszerelések, könyvek, stb.), segélycsomagokkal támogatja Heves, 

Borsod, Szabolcs- Szatmár- Bereg, Veszprém megye kórházait, szociális otthonait, öregotthonokat, 

iskolákat, tűzoltóságot, stb. A hazai szervezetek által gyűjtött segélycsomagokat tagjaink juttatták el 

az erdélyi, moldvai rászorultaknak is. 

 

 

4.) Egyéb rendezvények 

4.1.) Hazai téma 

 

A MATASZ tagjai jelentős számban részt vesznek más civil szervezetek munkájában, ami erősíti a 

szervezet ismertségét, elfogadottságát. A megyei vezetők releváns része jó kapcsolatot tart fenn a 

helyi önkormányzatokon kívül a helyi középiskolákkal, védelmi szervezetekkel. Az állami 

ünnepeken történő együttes részvételen túl a Szövetség azok megrendezésében is szerepet vállal. 

 

Egyre népszerűbbek azon rendezvények, amelyek:  

 Az ifjúság felkészítését szolgálják. Több száz résztvevővel zajlanak ma már a Szövetségünk 

által a közép- és általános iskolásoknak szervezett haditornák, sportversenyek, katonai 

játékok.  

 Világhírűvé teszi Szövetségünket az évente megrendezésre kerülő „Doni Emlékmenet”, 

amelyen ma már öt ország vesz részt.  

 Nagy visszhangja van a különböző évfordulók kapcsán tartott megemlékezéseknek, a 

történelmi bemutatóknak, történelmi hadijátékoknak, hagyományápolási 

tevékenységünknek, stb. 

 Egyre nagyobb az érdeklődés a missziós tagozatunk tevékenysége iránt, amelynek a 

csapatlátogatásai, a klubfoglalkozásai sikeresek, visszhangjai egyre pozitívabbak és egyre 

többen vesznek rajta részt. 

A határ menti regionális együttműködés keretében a klubfoglalkozások egyre népszerűbbek (szerb-

magyar, szlovák-magyar), akárcsak a hazai tartalékosok fórumai, ahol a honvédelem aktuális 

kérdéseiről, a szövetség feladatairól esik szó. 
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Magyar Hadtudományi Társaság 

 

1.) Kutatások, konferenciák szervezése 

1.1.)Hazai témák 

 

A hadtudomány időszerű problémái – napjaink hadtudománya 

Konferencia főbb kérdései:  

 Új kutatási irányok és területek a hadtudományban. 

 A hadtudományt befolyásoló tényezők változásai. 

Résztvevők: a ZMNE hallgatói és képviselői, az MTA Hadtudományi Bizottság képviselői, az 

 MHTT illetékes tagjai, valamint az érdeklődők 

Helye: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest, Hungária körút  

Ideje: 2009. február 

 

Energiabiztonság 2009  
Konferencia főbb kérdései: 

Magyar Köztársaság Energiabiztonsága.  Az előadó az ellátásbiztonság hármas követelményének - 

a folytonosságnak, a megfelelő struktúrának, valamint a minőségnek és árnak - biztosításában 

szükséges törvényhozói, kormányzati és szolgáltatói feladatokról beszélt, amelyek koordinációjában 

a MeH fontos feladatot tölt be.   

A kialakult krízishelyzet nem okozott értékelhető fennakadást az ország energiaellátásában, de nem 

lehetünk teljesen nyugodtak. Erőteljesen folytatni kell a források diverzifikálására, a 

tartalékképzésre és az átviteli/elosztó hálózatok (különös tekintettel a villamos fogyasztói 

hálózatokra) fejlesztésére, az állam felügyeleti, szabályozási (tarifa szerinti ösztönző) szerepének 

hatékonyabbá tételére tett lépéseket. 

Magyarország esélyei a globális energiaválság évszázadában című előadás áttekintést adott a Föld 

gyorsan növekvő népessége folytán előálló regionális és globális energiahiány pesszimista és 

optimista prognózisairól.  

Kőolajforrások területi megoszlása és az abból adódó hozzáférési lehetőségek. Az előadó a 

csővezetékes szállítások mellett a vízi szállítás (dunai hajózási út) fontosságára hívta fel a 

figyelmet. Felsorolta azokat a regionális és napi nemzetbiztonsági kockázatokat, amelyeket az 

energiabiztonsági helyzet megítélésekor számba kell venni.. 

Energiapolitikai dilemmák, amelyek különösen az EU csatlakozás óta foglalkoztatják a szakmai 

közvéleményt. Így az egységes EU energia politika hiánya (egyáltalán lehetséges-e ilyen?), a piaci 

szemléletmód (versenyszabályozás, monopóliumok lebontása, állami szerepvállalás csökkentése) 

primátusának erőltetéséből adódó műszaki-gazdasági hátrányok (hosszú távú szerződések 

hiányában elmaradó erőművi beruházások és technológiai fejlesztések), amelyek mind a kívánatos 

(a hármas követelménynek megfelelő) energiabiztonság ellen hatnak.  

MNE doktorandusai szóltak az energiaellátási utak biztonsága, az atomenergia és energiabiztonság 

kérdéseiről és az MRTT főtitkára az energiabiztonsághoz kapcsolódó rendészeti feladatokról.  

A Levegő Munkacsoport elnöke kihangsúlyozta Alternatív energia és energia biztonság című 

előadásában, hogy a legjobb alternatív energia az energiahatékonyság és az energiatakarékosság. 

Nemzetközi példák hosszú sorával bizonyította a hazai energiafelhasználás pazarló voltát a 

szemléletváltással és tisztasággal (a felelőtlen lobbizás visszaszorításával) az életminőség és a 

versenyképesség egyaránt javítható.  

Résztvevők: ELTE Geofizikai és Űrtudományi Tanszék, MOL Rt., Falcon Kft., Levegő 

Munkacsoport, Magyar Hadtudományi Társaság és a Biztonságpolitikai és Honvédelmi Kutatások 

Központja Alapítvány  

Helye. Stefánia Palota, Budapest 

Ideje: 2009. május 11. 
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A hadtudomány és a katonai műszaki tudományok 

Konferencia főbb témái: 

 A hadtudomány részterületei 

 A hadtudományok és a katonai műszaki tudományok viszonyrendszere 

Résztvevők Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem és az MTA Hadtudományi Bizottság,  

Magyar Hadtudományi Társaság, illetve érdeklődők. 

Helye: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest  

Ideje: 2009. november 12. 

 

Békemissziók: helyük a hadtudományban, nemzetközi és hazai jogi hátterük 
Konferencia főbb kérdései: 

 A békefenntartás, mint a hadtudomány új területe. 

 Nemzetközi jog a békemisszióról. 

 A magyar jogalkotás feladatai, hiányosságai 

Résztvevők: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, MTA Hadtudományi Bizottság, Magyar 

Hadtudományi Társaság, illetve érdeklődők 

Helye: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest 

Ideje: 2010. február 25. 

 

Megjegyzés: Konferenciákon általában 40 és 100 között volt a részvevők száma. Minden 

konferencia szerkesztett anyaga megjelent a Hadtudomány című folyóiratban. A rendezvényekről 

hírt adott a katonai sajtó is. 

 

 

1.2.) Nemzetközi téma 

 

Missziós feladatok védelemgazdasági nézőpontból –  fókuszban Afganisztán 

A konferencia témái: 

 A NATO szerepvállalásának keretei, a bővítéshez vezető tényezők 

 A NATO békeműveletek Afganisztánban (ISAF) és a védelemgazdaság kérdései 

 Logisztikai támogatás az ISAF-ban 

 Nemzetek biztonsága a globalizáció időszakában 

 A konfliktust megelőző műveletek költségtervezése és hatékonyságának mérése 

Résztvevők: a cseh, a lengyel és a német katonai felsőoktatási intézmények vendégei, a Zrínyi 

Miklós Nemzetvédelmi Egyetem vezetése és hallgatói, valamint az MHTT és más felsőoktatási, 

állami szervezetek érdeklődői 

A konferencia eredményei: A konferencia bővítette a hadtudománnyal foglalkozó magyar 

szakmai közvélemény látókörét és erősítette a biztonságpolitikával foglalkozó szakemberek 

emberi és professzionális kapcsolatait. Elősegítette újabb kutatási tervek kidolgozását. 

A szervezők arra törekedtek, hogy minél szélesebb körben váljék megismerhetővé és 

felhasználhatóvá a tanácskozás anyaga. Ezért 2008 októberében a tudomány és a gyakorlat 

közelítése érdekében Székesfehérváron, az MH Összhaderőnemi Parancsnokságon tájékoztatást 

adtak a konferencia témáiról. 

Helye: Zrínyi Nemzetvédelmi Egyetem, illetve Magyar Honvédség Összhaderőnemi 

Parancsnokság, Székesfehérvár. 

Résztvevők létszáma: 60 fő 

Ideje: 2008. május 29-30. és 2008. október 

 

A NATO formálódó új stratégiai koncepciója a szakértők szemével 

Konferencia főbb kérdései: 

Megnyitó. Az MTA korábbi elnöke hangsúlyozta, a NATO új stratégiája nem hagyhatja figyelmen 
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kívül a világban végbement általános folyamatokat. Kiemelte az emberi tudomány exponenciális 

fejlődése és a társadalmi morál fejlődése közti deficitet és megfogalmazta a NATO új stratégiája 

kidolgozásakor érvényesítendő értékmegtartó és morális szempontokat. 

 

Rábai Zsolt, a NATO Public Diplomacy Division brüsszeli munkatársa előadásában kiemelte, hogy 

a szervezetnek újra definiálnia kell értékeit és érdekeit. Ennek kapcsán vázolta azt az ellentétet, ami 

a NATO-n belül a funkcionalisták (pragmatisták) és a szervezet eredeti értékei (szuverenitás, 

demokrácia) iránt ragaszkodók között fennáll. Az előadó utalt azokra az új típusú fenyegetésekre 

(energiabiztonság, a cybertér védelme, terrorizmus, rakétavédelmi rendszerek), amelyek még alig, 

vagy egyáltalán nem jelentek meg az 1999-es stratégiai koncepcióban. Részletesen beszámolt a 

stratégia előkészítésének újszerű módszertanáról, amelynek során nyílt társadalmi és szakértői 

vitára, sőt a partnerországok, valamint külső államok (mint Oroszország) véleményének kikérésére 

is sor került. 

Tálas Péter, a Stratégiai és Védelmi Kutatóintézet vezetője fontosnak tartotta, hogy a közös értékek 

és érdekek mellett a különbségek és ellentétek is felszínre kerüljenek a párbeszéd során, mert csak 

ezek vezethetnek megvalósítható stratégia kialakításához. Véleménye szerint a globális pénzügyi 

válság miatt nem lesz lehetőség a NATO képességfejlesztése és műveletei számára rendelkezésre 

álló források növelésére, így elengedhetetlen a prioritások helyes felállítása és a költséghatékonyság 

javítására. Hazánknak egy olyan stratégiai koncepció kialakításán kell fáradoznia, amely teljesíthető 

feladatokat ró a Magyar Köztársaságra. 

Szenes Zoltán nyá. vezérezredes, volt vezérkari főnök rámutatott arra a hiányosságra, hogy az új 

stratégia körüli viták még nem jutottak el a mélyebb katonai kérdésekig. A gyorsreagálású katonai 

erők mellett ma már elengedhetetlen egy civil kontingens fenntartása, amely bekapcsolódva a 

műveletek második és harmadik szakaszába, elmélyíti és stabilizálja a fegyverrel elért 

eredményeket, és lehetővé teszi a polgári közigazgatás és békeidejű működés helyreállítását. 

 

Résztvevők: Honvédelmi Minisztérium és más, a témában érintett minisztériumok, civil szervezetek 

képviselői; a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem és a Magyar Atlanti Tanács, a Magyar 

Hadtudományi Társaság, érdeklődők 

Helye: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest, Hungária Körút 

Ideje: 2010. március 25. 

Résztvevő:  70 fő 

Megjegyzés: A konferencia szerkesztett anyaga megjelent a Hadtudomány című folyóiratban. A 

rendezvényekről hírt adott a katonai sajtó is. 

 

3.) Egyéb rendezvények 

3.1) Előadássorozat 

 

A NATO új stratégiai koncepciója – TIT rendezvényen részvétel 

Az előadás főbb kérdései: 

 Miben hoz újat a 2010-ben elfogadásra kerülő stratégia? 

 Hogyan érvényesíthető a Szövetségben Magyarország álláspontja? 

 Az eddigi tapasztalatok érvényesülése (Irak, Afganisztán) 

Résztvevő szervezetek: Magyar Atlanti Tanács mint kezdeményező, Magyar ENSZ Társaság, 

MHTT mint résztvevő előadó  

Résztvevők száma: 30-40 fő rendezvényenként 

MHTT előadásai: Kecskemét, Szekszárd 

Ideje: 2010. október. 28, 2010. november 4.  

Sajtóvisszhang: a regionális média munkatársai írott és elektronikus tudósításai 
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Békefenntartók Bajtársi Közhasznú Egyesülete (BBKE)   
 

A Magyar Köztársaság békefenntartó misszióiban szolgálatot teljesített szerződéses és 

nyugállományú katonák, valamint a rendvédelmi szervek hivatásos és nyugállományú tagjai, az 

elmúlt három évben munkájukkal hozzájárultak hazánk hírnevének öregbítéséhez. 

Tevékenységükkel a békefenntartás eszméjének elismerést és megbecsülést szereztek úgy hazai, 

mint nemzetközi szinten.  Az egyének és a társadalom biztonságának fenntartása/ erősítése szintjén 

is értek el jelentős eredményeket. 

 

 

1.) Kutatások, konferenciák szervezése  

1.1.) Hazai téma 

 

A békefenntartási tapasztalatok összegzés – szakmai megbeszélés 

A megbeszélésen részt vevők beszámolót hallgattak meg az afganisztáni misszióból hazatért 

kollégáktól, akik élményszerűen szóltak a Hegyi-Karabahról, az Afganisztánban szolgáló rendőrök 

feladatáról, napi munkájukról és a pihenés lehetőségeiről. 

Résztvevők: az egyesület tagjai és meghívott kollégák, 29 fő. 

Ideje: 2009. november 15. 

 

Előadás a ciprusi elnökválasztás alkalmából az UNFICYP szerepéről, eredményeiről és a magyar 

békefenntartók tevékenységéről 

Előadó: az Egyesület elnöke 

Résztvevők: Külügyi Társaság és a BBKE tagjai és meghívottak 

 

 

1.2.) Nemzetközi téma 
 

Részvétel a Nemzetközi Békefenntartói Nap rendezvényen 

Rendezvény célja: a magyar rendőri békefenntartás húszéves évfordulója méltó megünneplése 

Rendező: az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Nemzetközi Oktatási Központja  

Résztvevők: a Rendező szervezet tagjai; a BBKE küldöttjei 

Időpont: 2009. május 28. 

  

ENSZ Nemzetközi Békenap  megemlékezés szervezése és megtartása 

Időpontja és helye: 2008. és 2009. Pákozd 

2010. szeptember 29. Szentendre  

 

Mindhárom alkalommal a BEOSZ jelentős erkölcsi és anyagi támogatásával tudta az Egyesület 

megszervezni és végrehajtani a megemlékezést.  

 

2008. évben: Az ünnepi beszéd, majd az ENSZ főtitkár üzenetének felolvasása után a 

társszervezetek képviselői, illetve meghívottak hozzászólásaival színesítették a megemlékezést. 

Végül koszorúzással zárult a rendezvény. 

Résztvevők: az egyesület tagjai, a BEOSZ tagjai, a Magyarországon élő vietnámiak közösségének 

képviselői, kb. 90 fő. 

2010. szeptember 29.  Közös megemlékezés a Balassi Bálint Bajtársi Egyesülettel Résztvevők: az 

egyesület tagjai, a Balassi Bálint Bajtársi Egyesület tagjai, a Szentendrei Gimnázium, valamint a 

Puskás Tivadar Hírközlési Szakközépiskola diákjai, kb. 250 fő. 

A Békenapi megemlékezés keretében a résztvevők fejet hajtottak az elmúlt években, 

Afganisztánban hősi halált halt, két magyar békefenntartó katona emléke előtt. Délután 
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nagyszabású sportjátékon mérték össze erejüket a résztvevők. 

 

Kapcsolat építése a finn partnerrel 

Az Egyesület elkezdte nemzetközi kapcsolatai kialakítását. A finn társszervezet kezdeményezésére 

az Egyesület és a Finn Békefenntartók Egyesülete együttműködési megállapodást kötött, melyet 

2010. május 27-én - kölcsönös tájékoztató megtartása után - ünnepélyes keretek között a finn 

nagykövetség, és a honvédelmi tárca képviselői jelenlétében a két együttműködő fél elnökei írtak 

alá. 

Résztvevők: az Egyesület és a társszervezet képviselői, a honvédelmi tárca képviselői, a finn 

nagykövetség képviselője, 47 fő. 

 

 

 

4.) Egyéb rendezvények 

4. 1.) Hazai téma 

 

Nagy Richárd posztumusz hadnagy halálának ötödik évfordulója. 

Az ünnepélyes koszorúzással és istentisztelettel egybekötött megemlékezés szervezésében és 

lebonyolításában tevékenyen részt vett az Egyesület, a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar 

Honvédség alakulatai vezetésével együttműködve. 

Résztvevők: az Egyesület tagjai, a honvédelmi miniszter, a Honvéd Vezérkar főnöke, állami, 

egyházi és társadalmi szervezetek képviselői, Nagy Richárd családtagjai, rokonai, barátai, 

ismerősei, mintegy 120 fő. 

 

A község polgári és egyházi vezetői köszönetüket fejezték ki Egyesületünknek az ünnepség sikeres 

megszervezéséhez nyújtott szervezőmunkáért, aminek eredményeként, nemcsak Nagy Richárd 

családtagjai, rokonai, ismerősei vettek részt a megemlékezésen, hanem sokan mások is, akiknek ez 

az alkalom adott lehetőséget arra, hogy ők is megemlékezhettek „saját áldozataikról”. Továbbiakban 

még köszönetet kapott a szervezet azért is, hogy a legmagasabb szintű katonavezetés is eljött az 

ünnepségre. A honvédelmi miniszter beszédet mondott és a Honvéd Vezérkar főnökével együtt 

közösen emlékeztek a hősi halált halt katonáról. A magas szintű katonai vezetés jelenlétének 

köszönhetően nagy volt a sajtó érdeklődése is. Nemcsak regionális, hanem országos szinten jelentek 

meg tudósítások az eseményről. Ezen kívül még a község vezetői és a család is hálás volt azért a 

120 ezer forint adományért, melyet az évfordulója méltó megünneplése céljából pályázott meg és 

nyert el a Honvédelmi Minisztérium által kiírt pályázaton. 

Helye és ideje: Zagyvarékas, 2009. június 17. 

 

Hejcei légikatasztrófa negyedik évfordulójának helyszíni ünnepsége a szlovák békefenntartók 

emlékművénél. 

Emlékezés tárgya: 2006. január 19-én súlyos katonai repülőszerencsétlenség történt 

Magyarországon. Egy szlovák katonai repülőgép a külszolgálatukat befejezett, koszovói KFOR 

misszióból hazatérő szlovák katonákat, illetve a minisztérium és a vezérkar békefenntartással 

foglalkozó szakembereit szállította, amikor a gép Hejce és Telkibánya között található Borsó-

hegynek ütközött és lezuhant. ,A balesetben a repülőgép személyzete és a hazatérő békefenntartó 

katonák szörnyethaltak, mindössze egyetlen tiszt Martin Farkas főhadnagy élte túl a katasztrófát. 

Egyesületünk a továbbiakban hagyománnyá kívánja tenni a tragédia áldozatairól történő 

megemlékezést, az ünnepi rendezvényen való részvételt. Ezt az elgondolást üdvözölte a Hejce 

község önkormányzatának, illetve a szlovák védelmi minisztérium képviselője. Az ünnepségen 

közös koszorút helyeztünk el a BEOSZ - al. 

Ideje: 2010. január 19. 

Helye: Hejce, a Szlovák Békefenntartók Emlékműve  
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Csapatlátogatások 

 Az Egyesület ”fegyverzet-ellenőrei” által tett objektumlátogatás  

A Budapestről érkező csoportot a fegyverzet-ellenőrzés terén nagy múlttal rendelkező MH 

5. Bocskai István Lövészdandár vezetése fogadta. 

Helye és ideje: Debrecen, 2009. június 9.  

 Látogatás az MH 25 Klapka György Lövészdandárnál 

Cél: tájékoztató meghallgatása a nemzetközi békefenntartás feladatairól és eredményeiről.  

 Helye és ideje: Tata, 2009. szeptember 23.  

 

Mindkét látogatás nagyon hasznos volt az Egyesület és a fogadó alakulat részéről is. Kölcsönösen, 

mert mindkét fél megismerte egymás célkitűzéseit és azok elérését segítő, illetve akadályozó 

tényezőket is. Megállapodtak a résztvevő felek, hogy a jövőben segítik egymás munkáját. 
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B.) Közbiztonsági civil szervezetek 
 

Magyar Rendészettudományi Társaság  
 

A Magyar Rendészettudományi Társaság tevékenysége lefedi szinte az egész rendészeti szférát. A 

korábban már működő tagozatok (bűnügyi, közbiztonsági, katasztrófavédelmi, vagyon-és 

személyvédelmi, határrendészeti, informatikai, önkormányzati rendészeti, társadalomtudományi, 

kommunikációs) mellett 2009-ben megalakult a Migrációs, 2010-ben, pedig a Vám- és Pénzügyőri 

tagozat is. A Társaság nem csak Budapesten aktív, hanem regionálisan is tovább szerveződik, 

jelenleg 711 elérhető tagja van. A Társaság biztosítja a rendészet iránt érdeklődő személyek 

gondolatcseréjének fórumát, benne, a szélesebb értelemben vett – az egyének és a társadalom 

biztonsági kérdéseinek vizsgálatát, kutatását - a megállapítások tudományos alapú közzétételét.  

 

 

1.) Kutatások, konferenciák szervezése  

1.1.) Hazai témák 

 

Rendészeti szószedet összeállítása.  A rendészetben használt fogalmak, szócikkek gyűjteménye. 

(Munkapéldány lektorálás előtt) 

Tevékenység ideje: 2008-2012 között 

 

Részvétel a Magyar Köztársaság Rendészeti Stratégiájának kidolgozásában. Rendészeti 

stratégiához és - a jelenben megoldandó „Civil szervezetek az európai biztonságért” c. projekt 

tartalmához - kapcsolódnak az alábbi tanulmányok: Mai magyar rendészet. Út a minőséghez. 

Aktuális kriminológiai kutatások ismertetése. Az alkoholfogyasztás és a személy elleni erőszakos 

bűncselekmények kapcsolatát befolyásoló tényezők. A terrorcselekmény, mint nemzetközi 

bűncselekmény.  

A tanulmányok megjelentek: Rendészeti Szemle 2010/5. számban. 

 

Alkotmányos minimumok a rendészetben – alkotmányozás és reform? 

Az új alkotmány rendészettel kapcsolatos koncepciójának megtárgyalása, az alkotmány-előkészítők 

útmutatása szerint. 

 

Szent László-napi konferenciasorozat 2008-2010 
A konferenciák témái: 

 Rendészet és rendvédelem – kihívások a XXI. században 

 A rendészet kultúrája – kulturált rendészet 

 Quo vadis rendvédelem 

A konferenciákon elhangzott előadásokból átdolgozott tanulmányok megjelentek a Pécsi Határőr 

Tudományos Közlemények IX., X., XI. kötetében 

Bővebb információ:  http://www.pecshor.hu  

Konferencia helye: Pécs 

 

Magánbiztonsági konferencia 2009 

A konferencia célja: új magánbiztonsági törvény koncepciójának kidolgozása 

A koncepciót kidolgozta a Rendészettudományi Társaság, együttműködve a Személy-, 

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamarával 

A munkában résztvevők: a magánbiztonsági ágazat szereplői, a munkaadói és munkavállalói 

szervezetek képviselői, a megbízói oldal prominensei, a rendőrség és a rendészettudomány 

szakértői, az egyeztető kormánybiztossal. 

http://www.pecshor.hu/
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A bűnügyi és a határrendészeti szolgálati ág kapcsolatrendszere, 2009 
A konferencia áttekintette az illegális migráció kezelésével kapcsolatos problémákat a rendőrség és 

a határőrség 2008. január 1-jei integrációját és megoldási javaslatot dolgozott ki az új szervezet 

számára. A vezetői összefoglalót elküldte az Országos Rendőr-főkapitányság bűnügyi és rendészeti 

főigazgatója részére. 

 

A kriminalisztikai szakértés helyzete, 2009 

A konferencia áttekintette a szakértők jogi helyzetének alakulását és a problémákat a bűnügyi 

nyomozás során és megoldási javaslatokat ajánlott.  

Résztvevők: bűnügyi nyomozói, igazságügyi szakértők és a bíróságok képviselői és érdeklődő 

szakemberek. 

 

A vesz(teget)ett fejsze nyele,  2010 
Konferencia témája: a rendőri korrupció aktuális kérdései 

Résztvevők: téma kutatói, rendőrök, bírák, ügyészek, a Rendőrtiszti Főiskola hallgatói 

A konferencia anyaga megjelent a Magyar Rendészet című periodikában. 

 

A „bagatell” bűncselekmények eljárásjogi és kriminalisztikai vonatkozásai, 2010 

A szabálysértési törvény 2010. évi változtatásával kapcsolatos gyakorlati problémák és megoldási 

javaslatok kialakítása. 

Helye és ideje: Rendőrtiszti Főiskola, 2010 

 

1.2.) Nemzetközi témák 

 

A schengeni térség biztonsági dimenziói I-II.   

Konferencia tárgya: a schengeni rendszer fejlesztésének helyzete, a schengeni rendszer aktuális 

biztonsági kérdései.   

Résztvevők: a Rendőrség Tudományos Technológiai és Innovációs Tanácsa, TIT Hadtudományi és 

Biztonságpolitikai Közhasznú Egyesület, a Magyar Rendészettudományi Társaság, egyetemi és 

főiskolai hallgatók 

Helye és ideje: Országos Rendőr-főkapitányság 2008, 2009 

 

Közbiztonsági kockázatok és perspektívák a Kárpátok Euró Régióban 

A konferencia tematikája: széleskörűen áttekinteni a Kárpátok Euró Régió közbiztonsági helyzetét, 

meghatározni a közös kockázati tényezőket és a regionális együttműködés lehetőségeit. 

Résztvevők: a Kárpátok Euró Régió országai, Lengyelország, Szlovákia, Ukrajna, Románia rendőri 

vezetői 

Helye és ideje: Nyíregyháza, 2009 

 

2.) Képzés és felkészítés  

2.1. ) Hazai témák 

 

A határrendészeti tisztképzés múltja, jelene,  jövője, 2008 
A konferencia áttekintette a határrendészeti tisztképzés múltját, ajánlásokat tett az integráció előtt 

álló határőrség számára a határrendészeti képzés integrációjának végrehajtására. 

A konferencia anyaga megjelent a Határrendészeti tanulmányok periodika 2008. évi 5. 

különszámában. http://www.rtf.hu/mrtt_hatarrendeszet/2008_evi_5_kulonszam.pdf.  

 

A rendőrség állományának határrendészeti szakmai felkészültsége 

A konferencia áttekintette: az integrált rendőri szervezetben a határrendészettel foglalkozó rendőrök 

http://www.rtf.hu/mrtt_hatarrendeszet/2008_evi_5_kulonszam.pdf
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képzésének, továbbképzésének helyzetét. 

A konferencia főbb megállapításai: A rendőrség és határőrség integrációja után a határrendész 

képzés megszűnt a rendészeti szakközépiskolákban. A határrendészeti kirendeltségek végrehajtó 

állománya fogy, elvándorolnak a kedvezőbb munkafeltételeket és jövedelmet nyújtó más rendőri 

beosztásokba. A létszámhiány miatt kevesebb idő jut az újonnan végzettek felkészítésére a helyi 

szerveknél. A képző intézményekben csökken a szakembergárda és a határrendészet elméleti 

színvonala. 

Konferencia résztvevői: Rendőrtiszti Főiskola Határrendészeti Tanszék, az Országos Rendőr-

főkapitányság képzésért, és a határrendészetért felelős főosztály vezetői, a határrendészeti feladatok 

végrehajtásának reprezentánsai.    

Helye és ideje: Rendőrtiszti Főiskola, 2010. május 12. 

 

2.2.) Nemzetközi témák 

 

A Magyar Köztársaság soros EU- elnökség – Rendőrség 2011 
A konferencia célja: Magyarország 2011. évi magyar EU-elnökséghez kapcsolódó rendőri feladatok 

sikeres teljesítésének bemutatása 

Munkamódszer: A rendőrségnél a Szabálysértési törvény változtatásából adódó jogalkalmazói 

problémák összegyűjtése, megküldése a kerekasztal-beszélgetésben résztvevő jogalkotónak, 

kompetens rendőröknek, ügyészeknek, bíráknak.  

Kiemelt feladat: az EU-elnökségéhez kapcsolódó speciális rendőri feladatokra történő eredményes 

felkészülés elősegítése és részvétel a feladatok megvalósításában. 

 

 

3.) Egyéb rendezvények 

3.1.) Hazai témák 

 

Rendészettudomány és rendészetpolitika – mit tegyünk másként? 

Rossz döntések kora – könyvbemutató és beszélgetés 

Helye és ideje: Budapest, 2010. november 2.  

 

 

 

Magyar Polgári Védelmi Szövetség  
 

1.) Kutatások, konferenciák szervezése  

1.1.) Hazai témák 

 

Az Európai Unió Tanácsa 2002. január 1-jén életbe lépette az új Közösségi Polgári Védelmi 

Mechanizmus létrehozásáról szóló határozatot. 

Ennek célja: erősíteni a polgári védelmi együttműködést az európai polgárok életének és 

vagyonának védelme és egy biztonságosabb környezet kialakítása céljából. A Mechanizmus 

rámutatott a lakosság felkészítésének és az ifjúsággal történő foglalkozásnak a kiemelt hazai 

fontosságára. 

Továbbá az Unió 2002. december 12-én elfogadta EU Integrált Stratégiát a természet és ember által 

okozott katasztrófa kockázatokkal kapcsolatos felkészültségről, megelőzésről, illetve arra történő 

reagálásról.  Az EU 2003-ban úgy határozott, hogy ebben a témában nem ad ki egységes 

irányelveket és követelményeket, meghagyja ezt a tagállamok kompetenciájában. 

 

Az MPVSZ a tagállami kompetenciát figyelembe véve: 

 Kiemelt feladatának tekinti a lakosság tájékoztatásában, felkészítésében és az ifjúság 

nevelésében történő részvételt.  



33 

 

 Mivel az EU szintjén nem kerültek egységesítésre e témával összefüggő módszerek, az 

MPVSZ vezető szerepet vállalt az európai civil polgári védelmi szervezetek, illetve 

szövetségek együttműködési szervezetének a létrehozásában, amely célszerűen a civil 

polgári védelmi szervezetek Európai Együttműködési Fóruma (ECF) elnevezést kapta.  

 

 

1.2.) Nemzetközi témák 

 

A nyugat-balkáni államok regionális együttműködését segítő „Civil Polgárvédelmi Szervezetek 

Uniós Együttműködési Fórum” létrehozása és működtetése.  

Fórum célja az, hogy összefogja az EU tagországok civil polgári védelmi szervezeteinek 

tevékenységét, lehetőséget biztosítva a szervezett tapasztalatcserére a fiatalok kiképzése és 

felkészítése terén, a kölcsönös tájékoztatásra, a megelőző programok szervezésére és közös 

irányelvek megfogalmazására a fiatalok és a polgári védelmi önkéntesek számára.  

 

A fórum rendezése érdekében megoldott feladatok: 

 Az EU tagországok civil polgári védelmi szervezeteinek feltérképezése, velük a 

kapcsolatfelvétel és a Fórum létrehozására vonatkozó elgondolás ismertetése.  Eddig 12 

európai ország civil polgári védelmi szervezete jelezte, hogy részt kíván venni a Fórum 

munkájában. 

 Az MPVSZ január 19-én szervező bizottságot hozott létre és ezen a napon megtartotta az 

alakuló ülését. A szervező bizottság tagjai: az Osztrák Polgári Védelmi Szövetség, a Horvát 

Válságkezelési Szövetség, a Bratislavai Régió Polgári Védelmi Szövetségének Tanácsa és a 

Magyar Polgári Védelmi Szövetség képviselői.  

Az osztrák-horvát-szlovák-magyar szervezőbizottság képviselői Egyetértési Nyilatkozatot 

írtak alá, amelyben vállalták az Európai Együttműködési Fórum (ECF) és a Regionális 

Partnerségi Együttműködés létrehozását, felajánlva Magyarország EU elnökségének 

támogatását. 

 A szervezőbizottság június 22-én ülésezett, és kiegészült a Svéd Polgári Védelmi Ligával, 

így 5 tagú lett. 

 Az 5 tagú szervezőbizottság legutóbbi ülése október 22-én volt Horvátországban, Hvar 

szigetén. Az ülésen döntés született, hogy a Fórumot létrehozó konferencia 2011 májusában 

lesz Magyarországon. A szervezőbizottság döntést hozott valamennyi, a Fórum alapító 

konferenciájának szervezésével kapcsolatos kérdésben és részletesen megvitatta és 

jóváhagyta az ECF és RPC Alapszabály és Ügyrend tervezetét. 

 A szervezőbizottság döntést hozott az európai civil polgári védelmi szervezetek 

feltérképezésének folytatásáról, egészen a 2011. évi konferenciáig. 

 

Megoldandó feladatok: 

 A 2011. év májusában megtartandó konferencia előkészítése, a meghívások és a 

konferenciára vonatkozó dokumentumok elkészítése, terjesztése 

Határidő: 2011. április vége. 

 A konferencia megrendezése, dokumentálása 

Határidő: 2011. május  

 A konferencia keretében hazánk –a polgári védelmi szakterületen- szorosabbra fűzi a 

Nyugat-Balkán országaival kapcsolatát, az ezen országokban működő polgári védelmi 

szervezetekkel kezdeményezi az együttműködést.. 

 

 

2.) Képzések és felkészítések 

2.1.) Hazai témák 
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Települési önkormányzatok katasztrófavédelmi tervezési, szervezési, felkészítési munkájának 

támogatása 
Cél: Együttműködve a hivatásos katasztrófavédelmi szervezetekkel, a települési önkéntes 

mentőszervezetek bevonásával a Szövetség továbbfolytatta a kistelepülések polgári védelmi 

felkészítő foglalkozásokat. A Szövetség 2009-ben 114 helyen tartott foglalkozást. A felkészítés és 

gyakorlatok további célját, tartalmát az adott település konkrét biztonsági környezete és 

veszélyeztetettsége határozta meg. 

Résztvevők: érintett önkormányzatok 

Ideje: 2010, részletes éves terv szerint 

 

Az általános és középiskolai tanulók részére évente, felmenő rendszerű országos polgári védelmi, 

katasztrófavédelmi versenyek szervezése, lebonyolítása külön terv szerint 
 

 

3.) Humanitárius tevékenységek 

 

A Szövetség önkéntes szervezeteinek és önkénteseinek részvétele az ár- és belvízi, illetve az 

időjárási és más természeti katasztrófák, veszélyhelyzetek elleni védekezési feladatokban, 

küzdelemben a lakosság és az anyagi javak mentésében. 

 

 

 

Budapesti Tűzoltó Szövetség 
 

 

1.) Kutatások, konferenciák szervezése 

1. 1.) Hazai témák:  

 

A visegrádi négyek országaival közös kutatás folytatása a tűzoltók fizikai állapotfelmérésének és 

fejlesztésének tárgyában. 

Az Európai Uniós pályázat célja: egy egységes európai rendszer kialakítása a tűzoltók 

állapotfelmérésének céljából. 

A „visegrádi vizsgálat” megvalósításának ütemei:  

 Első ütemben. minden országban 25 különböző életkorú tűzoltó hajt végre különböző 

felmérő gyakorlatot teljes védőfelszerelésben, légzőkészülék alkalmazásával. 

 Második ütemben:az adatok kiértékelése, elemzése és esetlegesen a teszteljárás módosítása 

valósul meg. Ezt követi országonként 250 fő felmérése és ezután alakul ki országonként a 

teszteljárás. 

A vizsgálat hazai eredménye: 

 Az eredmények és az alapvető élettani változók között nincs szignifikáns összefüggés. 

 Az alkalmazott teszt nem felel meg a szükséges kritériumoknak, nem standardizálható. 

Javaslatok a „visegrádiak” részére a kialakítandó új teszt követelményeire: 

 a tartalom és a forma pontos meghatározása 

 a végrehajtás és az értékelés módja azonos 

 az értékelés fő kritériumai: érvényesség, tárgyilagosság, megbízhatóság 

 másodlagos kritérium: gazdaságosság  

Résztvevők: Budapesti és a Magyar Tűzoltó Szövetség, a Lengyel Tűzoltó Szövetség, a Cseh 

 Tűzoltóság 

Határidő: 2008-2013 közötti időszakban, országok terve szerint. 
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Légzésvédelem és az égési sérülések ellátása konferencia 

 Előadások: Az égési sérülések ellátásának angliai tapasztalatai. Az égési sérültek kórházi 

kezelés előtti ellátásáról.  

Szervező: Budapesti Tűzoltó Szövetség 

Résztvevők: Magyar Gyermekmentő Alapítvány, Országos Mentőszolgálat és szakértők  

Helye és ideje: Budapest, 2009. december 8. 

 

 

1.2.) Nemzetközi témák 

 

TFA–Hungary Nemzetközi Bajnokság Budapest 

Célja: A speciális tűzoltói beavatkozások során fellépő fizikai igénybevétel versenyszerű keretek  

           közötti felmérése és annak bemutatása a civil társadalom számára. 

Résztvevő tűzoltók száma: kb. 250 fő. 

Helye: Budapest  

Ideje: 2010. május 28-29. 

 

Részvétel a Nemzetközi Tűzoltó Szövetség (CTIF) által rendezett Tűzoltó Olimpián 

Tárgya: Szakkiállítások, bemutatók és konferenciák keretein belül hazánk eredményes képviselete, 

valamint szakmai eszmecserék keretében a kedvező tapasztalatok nemzetközi szintű átadása.  

Résztvevők: 29 ország 2600 versenyzője, 120 magyar résztvevő  

Eredmények: Ifjúsági szinten első helyezést ért el Becsehely Önkéntes Tűzoltó Egyesület leány- és 

Letenye Önkéntes Tűzoltó Egyesület fiúcsapata.              

Felnőttek: arany fokozatot kapott a kevermesi női csapat, illetve ezüst fokozatot ért el a kőszegi női 

és férficsapat, a Richter Gedeon Rt. és a Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság férficsapata. 

Helye: Csehország, Ostrava 

Ideje: 2009. július 19-26. 

 

Részvétel a Nemzetközi Tűzoltó Szakkiállításon és Vásáron 

Cél: szakmai tapasztalatok szerzése és a tűzvédelem kérdéseinek megvitatása konferenciasorozat 

keretein belül. 

Résztvevők: 9 országból 130 fő  

Eredmény: csapatversenyben 3. helyezés 

Helye: Németország, Lipcse  

Ideje: 2010. július. 11-13. 

 

 

2.) Képzések és felkészítések 

2. 1.) Hazai témák 

 

Önkormányzati közintézmények tűzoltó továbbképzése 
Cél: Tájékoztatás az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat változásairól, szórakoztató programokkal 

 elősegítve az új előírások, szabályok, tűzvédelmi intézkedések szakszerűbb megismerését. 

Létszám: alkalmanként 70-100 fő 

Helye és ideje: Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság, évente kettő alkalommal 

 

Gyermekintézmények dolgozóinak tűzvédelmi felkészítése 

Játékos tűzvédelmi oktatás óvodában és iskolában.  A Budapesti Tűzoltó Szövetség módszertani 

továbbképzést tartott közel 40 óvoda óvónője és 15 általános iskola pedagógusai részére. 

Létszám: alkalmanként 50-60 fő 

Helye és ideje: Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság, évente kettő alkalommal 

 



36 

 

Tűzvédelmi gyermektáborok  

Cél: Játékos körülmények között megismertetni a gyerekekkel a tűzvédelem fontosságát, mindezt 

kiegészítve ismeretterjesztő programokkal, kirándulásokkal és különböző szórakoztató 

programokkal. 

Résztvevők: a Budapesti Tűzoltó Szövetség tagjainak 10-16 éves korú gyermekei 

Helye és ideje: Velence, 2008-2010. években, július hónapokban. 

 

 

3.) Egyéb tevékenységek 

3. 1.) Hazai témák 

 

Speciális technikai eszközök (láncfűrész) átadása az önkéntes tűzoltó szövetségeknek  
Megajándékozott Szövetségek  

 Zuglói Polgárőr és Tűzoltó Egyesület 

 A X. kerületi: Wolf Polgárőrség, speciális Mentők, Polgári Védelem, Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület. 

 Készenléti Szolgálatok Pesthidegkúti Önkéntes Tűzoltó Katasztrófavédelmi és 

polgárőr Egyesület 

 FEGY- Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál 

 Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

 Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

 Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pusztaszabolcs. 

 Pilisszentiváni Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület 

 Tápiószecső Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 

Ajándékozó: Budapesti Tűzoltó Szövetség 

Ideje: 2010. február 12. 

 

 

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége  
 

1.) Kutatások, konferenciák szervezése 

1.1.) Hazai témák 

 

Érdekvédelmi kérdések rendezése 

Részvétel az idősügyi stratégia kidolgozásában, a jogszabályok véleményezésében, az idősotthoni 

elhelyezésre vonatkozó felmérés végrehajtásában, valamint közreműködés a nyugállományúakat és 

időseket érintő rendelkezések előkészítésének szakértői vitájában. 

Résztvevők: Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum, Honvédelmi Minisztérium Idősügyi Tanács, 

Országos Idősügyi Tanács,   Nyugdíjasok Országos Képviselete 

Kommunikáció: A jogszabályváltozások, az elért eredmények megjelentek a Bajtársi hírlevél című 

BEOSZ kiadványban, a BEOSZ honlapján, és folyamatosan témái az egyesületi életnek. 

Ideje: Folyamatos, évente több alkalommal, külön munkaterv szerint. 

 

Nyugállományú katonák és honvédségi nyugdíjasok VIII. országos fóruma. 

Megvalósult: az idősügyi feladatok és az érdekvédelem aktuális helyzetének megbeszélése, a 

honvédelmi vezetés idősügyi elgondolásának megismerése, az egyesületi tagság tájékoztatása.  

Résztvevők: a Honvédelmi Minisztérium vezetői, az érdekképviseleti szervek vezetői, a BEOSZ 

tagegyesületek képviselői 

Ideje: 2010. október 27. 
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Az önkormányzati kapcsolatok erősítése – Polgármesterek Fóruma. 

Eredmény: Több (mintegy 40) helyi találkozóra került sor, melyek mind a kapcsolaterősítést 

szolgálták. A BEOSZ tagegyesületek közül eddig mintegy 50 kapott tevékenysége elismeréseként 

zászlót önkormányzattól. Az országos fórum az anyagi lehetőségek beszűkülése miatt csúszott, 

majd az időközben bekövetkezett önkormányzati választások miatt későbbre, 2011-re halasztódott. 

Ideje: 2009-2010. év 

 

Katonanemzedékek találkozója 
A találkozókon három magyar katonanemzedék itthon és külföldön élő képviselőit a BEOSZ 

egymás mellé ültette. A találkozók a katonai tudás és tapasztalat átadásának fóruma. A találkozók 

kitűnő alkalmat nyújtottak a honvédelmi hagyományok ápolására, a nemzedékek közötti 

szolidaritás erősítésére. 

A találkozó fővédnöke a Magyar Köztársaság elnöke, védnökök a honvédelmi miniszter és a 

Honvéd Vezérkar főnöke 

Résztvevők: hazai és külföldön élő magyar hivatásos, szerződéses, nyugállományú katonák, katonai 

tanintézeti hallgatók, mintegy 250 fő, alkalmanként 

Helye és ideje: Balatonkenese, 2009-ben a XVIII., 2010-ben a XIX. találkozó 

 

Honvédségi Nyugdíjasklubok Országos Szövetségével és a Honvéd Szakszervezet nyugállományú 

tagozatával való érdekvédelmi együttműködés rendjének, formájának kidolgozása és működtetése. 

Eredmény: az érdekvédelmi feladatok rendszeres tisztázása, a Honvédelmi Érdekegyeztető 

Fórumon történő képviselet egyeztetése. 

Az alapjaiban új együttműködési rend kialakítása 2009-ben elkezdődött, majd megszakadt. 2010-

ben a HM tárca átszervezése és a Honvéd Szakszervezet tisztújítása miatt csúszott, 2010 végén 

került ismételten napirendre, így e téren új eredmények 2011-2012-ben várhatók. 

 

 

1.2.) Nemzetközi témák 

 

A nyugállományúakról való gondoskodás helyzete 
Két és többoldalú tanácskozások, fórumok osztrák, román, szlovák, szlovén együttműködő 

szövetségekkel. 

Téma: 

 egymás eredményeinek megismerése, gyakorlati módszerek átadása 

 a kétoldalú együttműködési megállapodások áttekintése, nyilatkozatok aláírása (pl.: 

Ljubljanában a X. „Harmadik Életperiódus Fesztivál” alkalmából rendezett konferencián, a 

részt vevő magyar, román, szlovák, szlovén szövetségek részéről). 

Helye és ideje: Budapest, Balatonkenese, Bécs, Szorospatak (Nógrád megye), Fülek, Ljubljana 

2009-2010-ben több (8-10) alkalommal 

 

A Veterán Világszövetség  
Eredmény: Részvétel a Veterán Világszövetség dél-európai szekcióülésén. A Dél-Európára jellemző 

problémák mellett felmerült egy Közép-Európára kiterjedő új együttműködés, egy konferencia 

megszervezésének gondolata is. 

Helye és ideje: Ljubljana, 2009  

Kétoldalú megbeszélések, tapasztalatcsere a tagegyesületek részéről a szomszédos országok 

hasonló szervezeteivel 

A Szövetség tagegyesületei kiterjedt határ menti kapcsolatokat ápolnak a szomszédos országok 

hasonló szervezeteivel. Kölcsönösen meghívják egymást a nemzeti ünnepekkel, 

hagyományápolással, helyi megemlékezésekkel kapcsolatos rendezvényekre, a kapcsolatteremtésen 

túl helyet adva az eredmények, problémák megbeszélésének és a tapasztalatcserének is. 

Ideje: folyamatos, külön megállapodások szerint 
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2.) Képzések és felkészítések 

2.1.) Hazai témák 

 

Szakmai napok (a BEOSZ szervezésében, országos szinten) 

Elérendő célok: A civil szervezetek működésére vonatkozó változó jogszabályi környezet 

ismertetése, pályázati lehetőségek tisztázása, idősügyi stratégia és végrehajtási feladatterv 

megbeszélése, honvédelmi hagyományok ápolásának tapasztalatai, az egyesületi élet 

mindennapjaira vonatkozó tapasztalatok cseréje. 

Résztvevők: A honvédelmi tárca szakemberei, a Szövetség tagegyesületeinek vezetői vagy szakmai 

delegáltjai 

Ideje: folyamatos, külön éves megállapodások szerint 

 

Idősek Akadémiája  
Képzéssorozat célja, hogy a Parlament által elfogadott Idősügyi Nemzeti Stratégiát a társadalom 

széles körével megismertesse. 

A szövetség tagegyesületei részt vettek az idősügyi nemzeti stratégia megvitatásán, tájékoztatókon. 

Megismerkedtek az idősügyi feladatok és az érdekvédelem aktuális helyzetével, a honvédelmi 

vezetés idősügyi elgondolásával, amit a tagsággal is megvitattak. 

Ideje:  2010. január 

 

3.) Szociális tevékenység 

3. 1.) Hazai témák 

 

Segélyezés, szociális gondozás 

Módszer:  

 a Szövetség és több tagszervezet rendelkezik „alapítvánnyal”, melyek az anyagi lehetőségek 

függvényében rendszeresen vagy egyéni kérelmek alapján segélyben részesítik a 

rászorulókat; 

 a tagegyesületek folyamatosan figyelik, segítik tagjaikat, látogatják, ápolják a betegeket; 

 kampányok indítása kiemelt célokra, pl.: nagyon rászoruló gyógyításához szükséges 

jelentősebb összeg adományozásához, természeti csapások károsultjainak segítéséhez (2010. 

dec. 01. jótékonysági est); 

 segélykérő, problémafeltáró beadványok továbbítása az illetékes fórumhoz. 

Érintettek: a rászoruló (egyedül élő, özvegy, beteg, stb.) nyugállományú katonák és hozzátartozóik, 

honvédségi nyugdíjasok. 

Ideje: folyamatos. 

 

Katonasírok, katonai emlékhelyek ápolása 

Eredmény: Meglévő katonasírok, emlékhelyek ápolása, rendbehozatala, elfeledett katonasírok 

felkutatása, emlékhelyek létesítése. 

Résztvevők: A BEOSZ tagegyesületeinek képviselői, a HM HIM, illetve a Hadisírgondozó Iroda 

közreműködésével elfeledett katonasírok felkutatása, emlékhelyek létesítése. 

Ideje: folyamatos. 

 

3.2.) Nemzetközi témák 

 

Külföldön lévő magyar katonasírok, emlékhelyek ápolása 

Cél: Meglévő katonasírok, emlékhelyek ápolása, rendbehozatala, az elfeledett katonasírok 

felkutatása, emlékhelyek létesítése. 

Résztvevők: a BEOSZ tagegyesületeinek képviselői, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti 
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Intézet és Múzeum, Hadisírgondozó Iroda és külföldi partnerek 

Ideje: folyamatos 

 

4.) Egyéb rendezvények 

4.1.) Hazai témák 

 

”20 éves a BEOSZ” – ünnepi rendezvény 

A Szövetség főbb eredményei:  

A kezdetekben a BEOSZ-nak tagságát tekintve, elsődlegesen a nyugállományúak és az aktív 

állományúak érdekvédelméről kellett gondoskodnia. A Szövetség folyamatosan részt vett a HM 

érdekegyeztető fórumainak munkájában, ennek keretében sikerült elérni, hogy a 

nyugállományúakat megillető jogosultságok is törvényben kerüljenek szabályozásra (később ez 

még kibővült, a korábban kimaradt előléptetési lehetőség szabályozásával is). 

A BEOSZ kezdeményezte, hogy a tízéves védelmi tervben is legyenek megjelenítve a 

nyugállományú katonákat foglalkoztató, legfontosabb kérdések, és szülessen meg az ágazat 

idősügyi stratégiája. A szövetség fő kezdeményezője volt a Honvédelmi Idősügyi Tanács 

megalakításának. Tagjai érdekeinek képviselete és védelme érdekében, jó kapcsolatot épített ki a 

Nyugdíjasok Országos Képviselete tagszervezeteivel és elnöke aktív tagja a Nyugdíjasok Országos 

Képviselete Elnökségének és Tanácsának. A BEOSZ eddigi érdekvédő munkája elismeréseként, az 

Országos Idősügyi Tanács tagja lett, és aktívan közreműködött az Országos Érdekegyeztető Tanács 

munkájában is. 

Jubileumi díszkötet mutatja be a Szövetség 20 éves történetét, eredményeit és tapasztalatait 

Helye és ideje: Balatonkenese, 2010. február 17-18. a BEOSZ Választmánya, HM díszterem, 2010. 

február 26. ünnepi rendezvény 

 

Regionális szintű katonatalálkozók szervezése 

Cél: az aktív és nyugállományú katonák találkozója, a tapasztalatok, emlékek, élmények átadása, 

megemlékezések, a nemzedékek közötti együttműködés erősítése. 

Meghívottak: Balatonkenesén a választmány tagjai, az ünnepi rendezvényen a köztársasági elnök, a 

Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség vezetői, kiemelt szponzorok, érdekképviseleti 

partnerszervezetek vezetői, kiemelkedően teljesítő tagegyesületek képviselői. 

Résztvevők: a régióban diszlokáló katonai szervezet állománya és a BEOSZ tagegyesületeinek 

képviselői, családtagok. 

Helye és ideje: a régiók terve szerint, évente 1-2 alkalommal 

 

Hagyományőrzés, hagyományápolás 

Cél: katonai hagyományok felelevenítése, tárgyi emlékek felkutatása, gyűjtése, bemutatása, 

emlékhelyek, emlékoszlopok állítása, koszorúzása, megemlékezések szervezése. 

Ideje: folyamatos, országos és regionális tervek szerint. 

 

Kiállítások, vándorkiállítások szervezése 

Témája: meghatározó közéleti és katonaszemélyek életéről (születésük-haláluk kerek évfordulóján), 

katonaművészek tevékenységéről, alkotásairól, életük és ezzel együtt a történelem egy részének 

bemutatása. 

 

Katonadal fesztiválok szervezése 

Helye, ideje: évente több alkalommal, 6-8 helyen.  

Résztvevők: egyesületek, klubok kórusai, dalkörei, zenekarai, előadóművészei. 

Eredmény: a katonadal- és népdalkincs őrzése, megismertetése, továbbadása. 

 

Sport és kulturális versenyek, rendezvények szervezése 

Cél: érdekes, izgalmas vetélkedők, versenyek révén felkelteni az érdeklődést a honvédelem ügye 



40 

 

iránt, párbeszédet kezdeményezni a volt és jelenlegi katonák és érdeklődő civilek között. 

Résztvevők: a BEOSZ tagegyesületeinek képviselői, a környéken diszlokáló katonai szervezetek 

állománya, az érdeklődő fiatalok. 

Ideje: folyamatos, országos és regionális tervek szerint. 

 

Kiadványok készítése és terjesztése 

 „Bajtársi hírlevél” 20-24 oldalas, 2-3 havonta megjelenő, országos terjesztésű kiadvány, 

mely a Szövetség és a tagegyesületek életének bemutatása mellett, a fontosabb híreknek és a 

nyugállományúakat érintő aktuális tudnivalóknak is teret ad. 

 Honlap www.beosz.hu folyamatos tájékoztatás 

 

4.2.) Nemzetközi témák 

 

Nemzetközi sport- és kulturális versenyek, rendezvények 

Résztvevők: benevezett vagy meghívott – benne a BEOSZ tagja is – versenyzők, képviselők 

Témája:  

 Horgászverseny (Magyarországon külföldi részvétellel, Szlovéniában magyar részvétellel), 

 Túlélőverseny Szlovéniában. 

Ideje: a rendező ország terve szerint 

 

Európai Roma Rendvédelmi Bajtársi Közhasznú Egyesület (ERRBKE)  
 

 

1.) Kutatások, konferenciák szervezése 

1.1.) Hazai téma: 

 

„Európai Roma Rendvédelmi Központ” létrehozása érdekében koncepció és javaslatok a központ 

megvalósítására. 

Célja egy olyan roma rendvédelmi központ létrehozásában való egyesületi részvétel, melyet 

támogat a magyar igazságügyi vezetés, mely az EBESZ, az Európa Tanács vagy az Európai Unió 

szervezeti egységeként alakulna meg. 

Hasonló súllyal szerepel az egyesület céljai között a segítségnyújtás a roma hivatásosok 

identitásproblémáinak leküzdésében; közvetítés a roma-rendőr konfliktusokban; a romákat a 

többségi társadalom részéről érő előítéletek csökkentése, ezáltal a roma kisebbség hazai és európai 

integrációjának támogatása, részvételük támogatása a hazai és nemzetközi rendvédelmi 

képzésekben, valamint a nemzeti és nemzetközi társszervezetekkel való együttműködés. 

 

A Központ kiemelt feladatai:  

 egységes stratégia kidolgozása az európai államok rendvédelmi szervezetei részére, a 

cigánysággal kapcsolatos együttműködési feladatok, programok végrehajtására; 

 az „Európai Roma Rendvédelmi Kiáltvány” előterjesztése az országok első számú 

rendvédelmi vezetőinek jóváhagyásra, mely deklarálja a cigány közösségek és a 

rendvédelmi szervek hatékony együttműködését, illetve „Minden cigány bűnöző” előítéletek 

csökkentését; 

 nemzetközi, nemzeti munkatervek készítése a jelentkező feladatokra; 

 a Nemzetközi Európai Roma Rendvédelmi Tanulmányi Ösztöndíjrendszer kialakítása és 

működtetése. 

 

Az Egyesület részéről  megvalósított  feladatok 2008-2010 években:   

 Nemzetközi Roma Rendvédelmi Kerékasztal Konferencia szervezése. A konferencia 

megvitatta mind a hazai, mind a közép-kelet európai roma rendvédelmi viszonyrendszer 

http://www.beosz.hu/
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sajátosságait. 

 Együttműködési megállapodás létrehozása az IPA (Nemzetközi Rendőr Szövetség) Magyar 

Szekciójával és a közös Munkaterv területeinek meghatározása. 

 5 napos összekötő tiszti képzés lebonyolítása az ORFK közreműködésével, melynek célja, 

többek között  a roma kisebbség és a Rendőrség közötti esetleges konfliktus jobb kezelését 

tervezte bemutatni, gyakoroltatni. 

 Közreműködés a roma fiatalok pályára irányító tábora lebonyolításában. 

 Nemzetközi Roma Nap, Holocaust megemlékezés megtartása, koszorúzás. 

  A cigányság és a rendvédelem viszonyának néhány aktuális kérdése magyarországi és 

nemzetközi tekintetben kiadvány szerkesztése. Megjelent 3000 példányban. 

 Roma Rendvédelmi Kampány 20 óriásplakátot és több ezer plakátot helyeztek ki és több 

ezer brosúrát küldtek ki a roma és rendészeti szervek részére. 

 

A roma rendvédelmi integráció kérdései – A Külügyminisztérium részére javaslat a magyar EU-

elnökség napirendjére   

A javaslat megállapítja: 

 Az Egyesület – más államközi, állami és civil szervezetekhez hasonló módon – növekvő 

aggodalommal figyeli a romák társadalmi integrációjának lelassulásával párhuzamosan 

növekvő „cigányellenesség” térhódítását és a különböző szélsőséges csoportok 

„cigánybűnözésre” épített kampányhadjáratát. 

 Az európai országokban elkezdődött és jelentős eredményeket ért el a roma – rendvédelmi 

kooperáció, de számos fejlesztésre váró terület és tennivaló maradt még. Az is egyértelmű, 

hogy a különböző nemzeti kezdeményezések, programok egymástól függetlenül, egymás 

tapasztalataira nem építve, mindenféle európai koordináció vagy koncepció nélkül kerülnek 

kidolgozásra és működnek, holott a közép-kelet európai régió ez irányú problémái 

lényegében azonosak. 

 Erre alapozva javasolja az Egyesület, hogy a Magyarország EBESZ tagállamokként 

indítvánnyal éljen egy olyan európai kormányközi pozíció (szervezet) létrehozásának 

irányába, amely képes hatékonyan intézkedni ezen a területen.   

 Az Egyesület az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) illetékes 

vezetői részére egy roma rendvédelmi tanácsadó pozíció létrehozását indítványozza a 

szervezet Stratégiai Rendőri Egységének struktúrájában.  

Javaslat átadásának ideje: 2009. október  

A javaslat elbírálása: folyamatban van. 

A projekt időtartama: 2009-2012 között 

 

 

2.) Képzések és felkészítések. 

2.1.) Hazai témák 

 

Hátrányos helyzetű cigány fiatalok számára bűnmegelőzési, rendészeti és szabadidős 

foglalkozások meghirdetése 

Rendezvény célja: hogy a fiatalok kiemelkedhessenek az esetlegesen rossz környezetből, új 

értékrendet közvetítsenek, és példát mutassanak arra: van kiút. Fontos, hogy a rendőri hivatásra 

karrierlehetőségként is gondoljanak.  

Rendezvényen: 

 Az országos rendőrfőkapitány a program bemutatón ismertette: minden olyan 

kezdeményezést támogat, amelyek helyzetbe kívánja hozni azokat a fiatalokat, akik 

érdeklődnek a rendőri hivatás iránt. Integrálni szükséges a különböző kultúrájú fiatalokat a 

rendvédelmi szervek állományába, ehhez a rendőrség hosszú évek óta igyekszik segítséget 

nyújtani, a roma fiataloknak a rendőri pálya eléréséhez. 
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 Az ERRBKE tiszteletbeli elnöke elmondta, A jövő nemzedéke mi vagyunk című programba 

cigány származású 10-14 év közötti fiatalokat vonnak be, aktivizálni szeretnék őket a 

kortárs-segítés, az önismeret, a prevenció, a rendészet és a sport területén jelentkező 

rendezvényeken. 

A program eddigi és továbbiakban várható eredményei, amellett, hogy "hatékony prevenciós és 

közösségépítő hatást fejtenek ki a fiatalokra, hangsúlyos üzeneteket küld a többségi társadalomnak, 

megcáfolva a cigánysághoz kapcsolódó negatív sztereotípiákat"  

A programban, 2010-ben pályázatok révén hatvankét roma középiskolással kötöttek megállapodást, 

továbbá négy, felsőoktatásban tanuló roma fiatal válhat rendőrtisztté. 

A kezdeményezést támogatja a Nyílt Társadalom Intézet, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Rendőr-főkapitányság, illetve Nagy-Britannia, Hollandia és az Amerikai Egyesült Államok 

nagykövetsége. 

Helye: Móricz Zsigmond Általános Iskola, Jánkmajtis, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Ideje: 2010, 2011 

 

 

3.) Egyéb rendezvények 

3.1.) Hazai témák 

 

Roma fiatalok toborzása a rendvédelmi szervekbe – kampány 

A kampány célja: 

 A cigányságot érintő előítéletek csökkentése. „Minden cigány bűnöző" – a  legdominánsabb 

előítélet, amely a romákat sújtja Magyarországon és egész Európában – mondta Greg Dorey 

brit nagykövet. Bízunk benne, hogy a kampány révén sikerül megváltoztatni azt a romákkal 

kapcsolatos misztifikált képet. 

 April H. Foley, az Amerikai Egyesült Államok nagykövete kijelentette: a kampány reményt 

ad arra, hogy elkezdődhet a tolerancia és a nyitottság időszaka.  

A kampány keretében az Egyesület november 16-án húsz óriásplakátot helyezett el a budapesti 

metróállomásokon, hirdetéseket tettek közzé az Interneten, valamint tájékoztató plakátokat, 

füzeteket juttattak el a rendvédelmi szervekhez. 

Kampány szervezője: ERRBKE 

Kampány kezdete: 2008. november 15. 
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C.) Ökológiai és természetvédelmi civil szervezetek 

 

 

Magyar Meteorológiai Társaság (MMT) 

 

 
Az MMT Alapszabálya értelmében az elmúlt három évben is folytatta: a tudományos kutatást; a 

nevelést, oktatást, képességfejlesztést, ismeretterjesztést; a kulturális örökség megóvását; a 

környezetvédelemmel összefüggő munkákat valamint az  euroatlanti integrációt elősegítő munkát.  

Az eredményesebb védelmi – benne a sikeres előrejelzési – feladatok megoldásához hozzájárultak 

az alábbiak.  

 

 

1.) Kutatások, konferenciák szervezése 

1.1.) Hazai témák 

 

„Az időjárás-előrejelzés korszerű módszerei és alkalmazási területei” c. konferencia előkészítése 

és megtartása. 

 

A konferencia keretében megtárgyalt főbb kérdések: 

 A légköri instabilitások szerepe az időjárási rendszerek fejlődésében. 

 Az OMSZ időjárás-előrejelző rendszere. 

 Veszélyes időjárási jelenségek előrejelzése. 

 Közép és hosszú távú előrejelzések modelljei, alkalmazás lehetőségei, módszerei. 

 Meteorológiai előrejelzések szerepe a honvédelemben. 

Konferencia szervezői: Országos Meteorológiai Szolgálat és az  MMT 

Résztvevők: meteorológusok, kutatók, érdeklődők 

Ideje: 2008. november 20-21. Meteorológiai Tudományos Napok  

 

Műholdmeteorológia 

A konferencia témái: 

 A műhold meteorológia jelene és jövője 

 Zivatarok megfigyelése műholdak segítségével 

 Műholdas adatok használata az Országos Meteorológiai Társaság rövidtávú numerikus 

előrejelző rendszerében 

 Tűzdetektálás műholdas megfigyelésekből 

 A városi hőszigetek vizsgálata és modellezése 

Konferencia szervezői: Országos Meteorológiai Társaság és az MMT tagjai  

Résztvevők: Országos Meteorológiai Társaság és az MMT, illetve a meteorológiát oktató 

egyetemek és főiskolák képviselői és hallgatói, valamint a témát kutató és publikáló szakújságírók 

Helye és ideje: Budapest, 2009. november 19-20. 

 

 

2.) Képzések és felkészítések 

2.1.) Hazai témák 

 

A meteorológia oktatása 

A konferencia keretében megtárgyalt – a projekthez kapcsolódó – főbb témák: 

 Meteorológusoktól az észlelőkig –  meteorológiai képzés a Magyar Honvédségben 
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 Repülésmeteorológia oktatása a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen. 

 Meteorológiai  oktatás a hazai és külföldi felsőfokú képzésben 

Konferencia szervezői: Országos Meteorológiai Társaság és az MMT 

Résztvevők: az ELTE Meteorológiai Tanszéke a Magyar Honvédség szakértői, a Zrínyi Miklós 

Nemzetvédelmi Egyetem, a meteorológiát oktató egyetemek és főiskolák képviselői és hallgatói, 

valamint a témát kutató és publikáló szakértők, szakújságírók. 

Helye és ideje: Eger, 2010. augusztus 30-31. 

 

Tájékoztató főbb rendezvények – pályáztatás 

Az MMT szakosztályai évente több alkalommal rendeznek a témájukhoz kapcsolódó szakterületen 

nyilvános tanácskozást, előadásokat. Az előadások többek között az éghajlatváltozás, a globális 

felmelegedés, a vízvédelem, illetve a lakosság életét közvetlenül érintő levegőszennyezés témakörét 

tárgyalják. 

Rendszeresen írnak ki pályázatot. A fiatal éghajlatkutatók számára kiírt pályázatra 2008-ban 19 

pályamű érkezett.   2009-ben ugyanezen felhívásra már 47-en adtak be pályamunkát és 2010 – a 

vidéki csoportokkal együtt – összesen 78 tanulmány készült. A pályamunkák felsorolása és az 

előadások tartalma az interneten megtalálható, és néhány le is tölthető. 

 

Hille Alfréd Ifjúsági Pályadíj  

A pályázat eredménye: a Hille Alfréd Ifjúsági Pályadíjjal az Országos Tudományos Diákköri 

konferencián bemutatott meteorológiai tárgyú dolgozatok, továbbá az egyetemi szakdolgozatok, 

illetve diplomamunkák legjobbjait jutalmazták. 

Ideje: 2009. szeptember 30. 

 

 

3.) Egyéb rendezvények 

3.1.) Hazai témák 

 

Kutatók Éjszakája, Városi hőszigetek című témában. 

Helye és ideje: 2009. szeptember 25. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem   

Megvalósító: Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszék 

Résztvevők: a témában érintett egyetemek tanárai, hallgatói, illetve szakmai érdeklődők 

 

Kiadvány  

 Légkör folyóirat 

 Európai általános időjárási riasztás keresésére szolgáló internetes oldal www.meteoalarm.eu 

 

 

Amatőr Meteorológusok Társasága Közhasznú Egyesület (A-MET)  

 

1.) Kutatások és rendezvények szervezése  

1.1.) Hazai témák 

 

Suli-MET – Amatőr meteorológusok az éghajlatvédelemért pályázat meghirdetése 

Célja: diákok környezettudatosságának és környezet szeretetének erősítése érdekében, az iskolai 

mérőhálózat kiépítése, működtetése mellett. 
Eredménye: a felhívásra 81 érvényes pályamű érkezett, melyeket az A-MET elnöksége formai és 

tartalmi szempontból áttekintett és elbírált. A beadott pályázatok többsége magas szintű 

elkötelezettséget tükrözött, ezért a jelen pályázaton az Egyesület nem csak a nyerteseket keresi meg 

a további együttműködés érdekében. 

A technikai eszközök kezelői: az intézmény tanárai és kiképzett diákjai 

http://www.meteoalarm.eu/
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Támogatók:  Ökotárs Alapítvány, Norvég Civil Alap  

.Nyertes intézmények:  

 Arany János Általános iskola és Gimnázium; Budapest; 

 Eötvös József Gimnázium és Kollégium, Tata ; 

 Fáy András Általános Iskola és AMI, Parád ;  

 Fáy András Általános Iskola, Fót ; 

  Fekete István Általános Iskola, Lajosmizse;  

 Felső-Bácskai ÁMK Általános Iskola Borotai Tagintézménye, Borota;  

 Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium, Miskolc ; 

 Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola, Zalaegerszeg 

 Gönczy Pál Általános Iskola, Debrecen ; 

 Györköny-Bikács Általános Iskola és Óvoda, Györköny ; 

 Kossuth Lajos Gimnázium, Mosonmagyaróvár ; 

 Neumann János Általános Iskola, Szombathely ; 

 Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Karcag , 

 Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskola, Környezetgazdálkodási és Építészeti Tagin-

tézménye, Szolnok ; 

 TMÖ Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Jókai Mór Szakképző Isko-

lai Tagintézménye, Bonyhád  

Az eszközök telepítése és üzembeállítása: 2010. október közepétől  
 

A-MET rendszerének folyamatos fejlesztése és a szolgáltatások folyamatos biztosítása – 

megjelenik a  www.metnet.hu oldalon 

Az előrejelzések területén: 

 36 órás időjárási előrejelzések  

 5 napos előrejelzés a hőmérséklet alakulásáról, a szélirány jelölése  

 számítógépes előrejelzés 

 Termik számítások és eredményei  

Jelen idő vonatkozásában: 

 aktuális hőmérséklet- és csapadéktérképek, az idő jellege, szél- és légnyomásadatok  

 Az online állomások mért időjárás adatai 

 Az európai időjárási helyzet alakulása 

Az elmúlt időszak meteorológiai adatairól: 

 Havi és napi térkép 

 Hőmérséklet térkép 

 Csapadék térkép 

 Várható események és beérkezett események 
Hírek és értékelések: 

 Aktuális hírek 

 Összefoglaló a 2010. évi időjárásról 
 

Időjárás előrejelzésével kapcsolatos versenyszabályzat kidolgozása, a versenyek kiírása 

 A versenyszabályzat kidolgozása és érvénybe léptetése 2008. augusztus 23-tól 

Tartalma megismerhető a honlapon. 

 A versenyszabályzat keretében a 2010/2011 téli versenykiírás 20 helyszínen 

             

Lakossági felkészülés a 2006. augusztus 20-ához hasonló időjárási veszélyhelyzetekre 
Konferencián elhangzott előadások 

 viharkár-veszélyek hazánkban 

 az államilag hiteles hang az időjárásjelzésben 

http://www.metnet.hu/
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 tájékozódási lehetőségek az időjárásról a világhálón 

 kérdések és válaszok 

Résztvevők: állami és önkormányzati, valamint civil szervezetek képviselői  

Helye és ideje: Belváros-Lipótváros Önkormányzat rendezvényterme, 2009. december 15.  

 

1.2.) Nemzetközi téma: 

 ECSS (European Conference on Severe Storm) értekezlet a viharkár-kutatók számára 

Tematikája: Nemzetközi ajánlás szerint  

Résztvevők: európai és szakmailag hozzá kapcsolódó más országok kutatói és a hazai szakértők 

Helye és ideje: Palma de Mallorca, 2011. október 3-7. 

 

 

Levegő Munkacsoport  
 

 

1.) Kutatások, konferenciák szervezése 

1.1.) Hazai témák 

 

Ökoszociális államháztartási reform kidolgozása és előterjesztése. - Javaslatok a törvényi 

szabályozásokhoz: 

 

A Levegő Munkacsoport egyik fő célja az államháztartás reformjának elősegítése a fenntartható 

fejlődés követelményeinek megfelelően. 

Az ökoszociálís államháztartási reform kidolgozása és elfogadása – többek között – a következő 

kedvező eredményekkel járhat: 

 korszerűsödik a nemzetgazdaság szerkezete; 

 növekszik a foglalkoztatottság, és versenyképesebbé válik a hazai munkaerő; 

 csökken az államháztartás hiánya és az államadósság; 

 mérséklődnek a társadalmi feszültségek; 

 nyersanyagok és energiahordozók hatékonyabb felhasználása; 

 előnyösebb helyzetbe kerül az oktatás, a kultúra, az egészségügy és a tudományos kutatás; 

 hatékonyabbá válik az államigazgatás, a nemzetközi együttműködésben való részvételünk, 

különösen az Európai Unión belül.  

Kiadvány megjelentetése: „ Az államháztartás ökoszociálís reformja” . 

Készítő: szerzői munkacsoport   

 

„Magyarország minél hamarabb vezesse be a nehéz gépjárművek részéről igénybe vett kilométer-

arányos útdíjat” 

Tevékenység tárgya: Petíció kidolgozása és átadása a közlekedési, hírközlési és energiaügyi 

miniszternek 

Előterjesztők: a Greenpeace és Levegő Munkacsoport. 

Helye és ideje: a Közlekedési Minisztérium, 2010. március 5-én átadva  

 

Elemzés közzététele. A huszonöt éve, 1984. december 3-án, az indiai Bhopalban, a metil-cianid 

gázszivárgás okozta közel 8.000 ember azonnal és legalább további 20 000 ember néhány éven 

belüli halálát okozó ipari balesetről. 

Körülbelül félmillió embert érintett a szennyezés és több mint 120 000 környékbeli szenvedett 

maradandó károsodást. A napokban közzétett független felmérés szerint Bhopal környékén még 

negyedszázaddal a baleset után is jelentős szennyezés mérhető. 

 

Hazai konferenciák és rendezvények: 
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 Közlekedjünk ésszerűbben 

A Levegő Munkacsoport javaslatainak kidolgozása és bemutatása a főváros közlekedési 

légszennyezettségének csökkentésére 2011-ig 

Résztvevők: társ szervezetek 

Helye és ideje: 2009. október  

 

 Hagyd otthon az autódat, ha egészséges városban akarsz élni kampány 

A légszennyezettségért Budapesten mindenekelőtt a közlekedők a felelősök, tehát mi. 

Cél: csökkenteni a szennyezés mértékét, elérni, hogy az autók helyett használják a város 

lakosai a villamosokat, a metrót, az autóbuszokat és nem utolsó sorban a kerékpárokat. 

Támogató: az Európai Unió – a fenntartható közlekedésért projekt keretében – és 

Ideje: 2008. február 17., 2009. február. 10. 2010. február 1.   

 

 Káros vegyszerek a mindennapi termékekben kampány 

A kampány célja annak feltárása, hogy hétköznapi termékeinkben milyen „súlyos 

aggodalomra okot adó vegyi anyagok” találhatóak, illetve a lakosság tájékoztatása a 

veszélyekről és a lehetőségekről, hogy mit tehetnek az egészségük védelme érdekében. 

Résztvevők: a Greenpeace és a Levegő Munkacsoport tagjai 

Eredmény: Torkig vagyunk a permetszerekkel c. kiadvány és terjesztése 

Helye és ideje: négy vidéki nagyváros, 2010. május. 18. 

 

 

1.2. )Nemzetközi témák 

 

Korommentes levegőt az egészségért és az éghajlatért!  

A konferencia kiemelt fontosságú volt, mert az Európai Környezetvédelmi Ügynökség tanulmánya 

szerint hazánkban évente mintegy 16 000 ember halálát okozza a részecskeszennyezés (PM10). Az 

Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen, mert a PM10 

koncentrációja több hazai nagyvárosban is meghaladja az egészségügyi határértéket. 

 

Előadások a konferencián: 

 A koromszennyezés hatása az éghajlatra Németországban. 

 A részecske-szennyezés forrásai Magyarországon és különösen Budapesten.  

 A budapesti városi aeroszol: nanomérettől a durva részecskékig. 

 A légszennyezés, a részecskeszennyezés egészségügyi hatásai Budapesten. 

 A hazai koromkampány bemutatása.  

 Jó példák a légszennyezés visszaszorítására Magyarországon.  

 A közösségi közlekedési módok lehetséges szerepe a koromszennyezés csökkentésében 

 Jó példák a koromszennyezés visszaszorítására Csehországban. 

Résztvevők: Német Természetvédelmi Szövetség, Vidékfejlesztési Minisztérium; ELTE Kémiai 

Intézet, Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság, Cseh Nemzeti Kémiai Biztonsági 

Bizottság és cseh környezetvédelmi szervezetek tagjai,  a Levegő Munkacsoport 

Konferencia helye és ideje: Budapest, 2010. november 17-18. 

 

Ötletek a Duna Régió fejlesztésére – Bécs és  Pozsony közös Duna konferenciája. 

Fő témája: a közlekedés, a környezetvédelem és az energiakérdés volt. Egyben ez a konferencia  

volt a Duna Régió Stratégia megalkotása harmadik helyszíne.  

A konferencia témái:  

 Cseh-magyar-osztrák-szlovák közös javaslat előterjesztése és megvitatása a teljes körű 

csomópont kialakításának kérdéséről. 

 Fontos feladat a Dunában és partjain az akna és egyéb akadályok (roncsok) eltávolítása. 
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 A vízparti települések teljes körű csatornázása, a szennyvizek szakszerű kezelése. 

 A Levegő Munkacsoport sürgette az átmeneti kompenzáció bevezetését: a partmenti 

településeken a környezetkímélő mezőgazdaság létrehozására és működtetés érdekében a 

szabályok kialakítását. 

Résztvevők: az osztrák külügyminiszter és kísérete, a szlovák miniszterelnök- helyettes és kísérete, 

cseh, szlovák, magyar, osztrák állami és civil szervezetek képviselői, közel 300 fő 

Ideje: 2010. április 19-21. 

 

Európai Zöld Költségvetés Projekt éves konferenciája. 

Fő témái: 

 a környezetvédelmi szempontból káros támogatások kimutatása és elszámolásuk lehetőségei 

 az  államháztartási reform kommunikációjának tapasztalatai 

Résztvevők: az Európai Bizottság, az OECD és a Világbank képviselői, az Európai zöld 

költségvetés projekt bizottság, a Magyar Közigazgatási Társaság, a Levegő Munkacsoport és a téma 

kutatói illetve a média képviselői. 

Helye és ideje: Festetics Palota, 2010. július 8-10. 

 

 

4.) Egyéb rendezvények 

4.1.) Hazai témák 

 

Egyéb rendezvények 2008-ban 

 XI. Újszegedi Bioépítési Napok  

 Autómentes nap  

 Mobilitás Hét  

 Gyalogos piknik az autók birodalmában  

 Fenntartható környezet és zöldenergia  

 STOP SMOG – környezetvédelmi beszélgetés  

 

Megjelent kiadványok, szórólapok: 

 Éghajlatvédelem: Hamupipőkéből királyné – gondolatok a távfűtésről (2008); Helyi 

termékekkel az éghajlatváltozás ellen (2008); Éghajlatvédelem – az emberek részéről 

megfelelő tevékenység bemutatása az éghajlat védelméhez (2008). Korommentes levegőt 

kampány az éghajlatért. A Levegő Munkacsoport 2010 tavaszán csatlakozott a német 

környezet- és fogyasztásvédelmi kampányhoz. 

 Település- és építésügy: Városok zöldítésének lehetősége (2008); Városok 

természetvédelme, Terézváros (2008); Egy csepp kert a házak közé (2008); Zöldülő városi 

homlokzatok – kúszónövények (2008); Más kárán tanul az okos – az épített környezet és 

földhasználat negatív példái. (2009) 

 Közlekedés terén: Város – vidék – vasút: Nyolc sikertörténet a térségi vasutakért (2008); Te 

mivel utazol?  Hagyd otthon az autódat (2009). Dugó vagy dugódíj (2009) 

 Vegyi anyagok használata: Fenntartható permetezés (2008); Hétköznapi mérgeink – 

kampány a fenntartható vegyi anyagok használatáért (2009); Mérgektől mentes jövőt! 

(2009). Torkig vagyunk a permetszerekkel (2010) 

 

Írott és elektronikus média: 

 Lélegzet című folyóirat megjelentetése  

 Lélegzet és Vegyianyag elektronikus hírlevelek megjelentetése 
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Magyar Természetvédők Szövetsége  
 

 

1.) Kutatások, konferenciák szervezése 

1.1.) Hazai téma 

 

Éghajlatvédelem – Klímatörvény kampány 2008-2010 

Eredmények:  

 az Országgyűlés 2009 nyarán egyhangúlag elfogadta a klímatörvény elkészítéséről szóló 

határozatot 

 2010-ben a Parlament tárgyalta a klímatörvényt 

 a törvénytervezet a fosszilis energiafüggőség és az energiaszegénység csökkentését célozza, 

ezzel hozzájárul a társadalom energiabiztonságához is. 

Résztvevő szervezetek: a kezdeményezést 525 civilszervezet és 100 parlamenti képviselő 

támogatta.  

A kampány megvalósult: 

 országos program szintjén 8 partner szervezettel 

 nagyszabású regionális szinten amiről, www.klimatorveny.hu oldalon hírek és koncepció 

elérhetők 

 3 országos szemléletformáló akciókörút  

 klíma konferenciák a Parlamentben/Magyar Tudományos Akadémián 2008, 2009 és 2010, 

250 fővel. 

Célcsoport: lakosság, civil szervezetek, Parlament és parlamenti bizottságok, önkormányzatok 

 

 

1.2.) Nemzetközi témák 

 

Nemzetközi és nemzeti klímapolitika 2008-2010 

Részfeladatok: 

 Nemzeti Éghajlatvédelmi Program véleményezése, Nemzeti Éghajlatvédelmi Stratégia 

Bizottságban részvétel. 

 EU 2011 magyar EU elnökség: a zöld civil munkacsoport vezetése; 2010. november 16-án 

nemzetközi klíma – energia kerekasztal a hazai felkészülésről és a civil bekapcsolódásról. 

 Az EU és hazai klímapolitika nyomon követése, részvétel nemzetközi klímakonferencián 

Poznanban és Koppenhágában, illetve civil tanulmányút szervezése 

 Részvétel az önkormányzati-civil együttműködés célú hazai Klímaszövetség alapításában és 

tevékenységében. 

Célcsoport: lakosság, civil szervezetek, Parlament és parlamenti szakbizottságok, önkormányzatok. 

 

 

2) Fejlesztés terén 

 

Regionális politika – fejlesztéspolitika  
Biztonságpolitikai vonatkozásában a program célja, hogy a társadalmi és gazdasági döntéseket a 

legmegfelelőbb szinten hozzák meg a helyi-térségi adottságoknak megfelelően, és a helyi tulajdonú 

és helyi erőforrásokra épülő, értékteremtő, az eltartó képességnek megfelelő közösségi gazdaság 

erősödjön. 

Célcsoport: fejlesztéspolitikai döntéshozók, lakosság, civil szervezetek, vállalatok, EIB 

Program ideje: 2008 

 

EU Alapok  
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Program eredménye: 

 Részvétel a központi és regionális monitoring bizottságok munkájában, tervezési 

munkaanyagok véleményezése; 

 Társadalmi ill. környezeti szempontból aggályos projektek monitoringja, a tervezés 

befolyásolása 

 Regionális civil hálózatok kialakítása a 7 régióban 

  fórumok, képzés szervezése, hírlevelek megjelentetése 

 

 

3. Képzések és felkészítések 

3.1.)Nemzetközi témák 

 

Eredmények: 

 Strukturális Alapok Team 8 országra kiterjedő hálózat koordinálása 

Nemzetközi találkozó és képzés szervezése 

 Részvétel az Európai Beruházási Bank reformjáért küzdő nemzetközi civil kampányban 

Érdekérvényesítés brüsszeli döntéshozóknál a Nabucco projekt ügyében és az Európai 

Beruházási Bankkal kapcsolatban 

 

 

4. Egyéb rendezvények 

 

 Rendezvények a cianidos bányászat magyarországi betiltásának érdekében 

 Lobbizás EU szinten a cianidos bányászat  betiltásáért 

 MOL alternatív jelentés kiadása (a 2008. és 2009. évről) 

 Kiadványok az Európai Beruházásai Bankról 

 

 

 

Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ)  
 

 

1.) Kutatások, konferenciák szervezése 

1.1.) Hazai témák 

 

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködés Operatív Program 2007-2013 (2007. 

december 20-án elfogadta az Európai Bizottság C(2007)6488 számú döntése) 

Résztvevő területek: 

 Magyar oldalon: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Nógrád 

megye, Heves megye, Pest megye, Budapest főváros, Komárom-Esztergom megye, Győr-

Moson-Sopron megye 

 Szlovák oldalon: Pozsony megye, Nagyszombat megye, Nyitra megye, Besztercebánya 

megye, Kassa megye 

Támogatandó beavatkozási területek: 

 határon átnyúló üzleti együttműködés 

 együttműködés ösztönzése a kutatás-fejlesztés (K+F) és innováció területén 

 közös turisztikai projektek 

 egészségügy 

 együttműködés a munkaerőpiacon, oktatásban 

 közösségek, emberek közötti együttműködés 

 környezetvédelem 
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 természetvédelem 

 a határon átnyúló közlekedés fejlesztése és a kommunikáció javítása 

  

2008-2010 között megoldott részfeladatok: 

 2008-2010 között a kassai és miskolci fiatalok, egyetemisták 10-10 fős csoportjának kölcsö-

nös látogatása, mely jól szolgálta az ipari örökség védelmének ügyét, a jövőbeni közös pá-

lyázati témák kiválasztását, különös tekintettel a kutatás-fejlesztésre, innovációra. 

 A szakértői megbeszélésen megvitatták a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos legfontosabb 

kérdéseket: a környezetügy-környezetvédelem, a gazdaságfejlesztés, a hátrányos helyzetű 

térségek fejlesztése. 

 

A fenntartható fejlődést szolgáló szempontok érvényesítésének lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési 

Programoknál – tanulmány 

Tanulmány főbb kérdései: 

 A fenntarthatóság alapkérdései 

 A fenntarthatóság alapkérdései a jelen rendszerben – új paradigmák, politikák 

 Metodikai elemek az operatív programokban 

 A Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Társadalmi Megújulás Operatív Program 

pályázati kritériumai – javaslat  

Tanulmány készítői és ideje: Munkabizottság. 2010. február. 

 

Minőség és erkölcs – a műszaki értelmiség felelősségvállalása című országos konferencia 

Célja: A társadalmi szervezetekkel összhangban a hazai erkölcsi és szakmai megújulás kérdésének 

megvitatása. 

 

A konferencia társadalmi ajánlása: 

 Magyarország jelenlegi helyzetéből a felemelkedés egyik feltétele az ember méltóságának, 

a munka kultúrájának, a közjó tiszteletének középpontba állítása. A másik feltétel a 

kulturális, szakmai értékek számba vétele, az elfelejtett értékek felkutatása, bemutatása, a 

szellemi és lelki környezetünk védelme, a becsületes munka rangjának  visszaadása. 

 A felemelkedés lényegi eszköze: az oktatás, a képzés és az ismeretterjesztés megújítása 

közoktatás, a felsőoktatás és a kutatás terén. 

 A felemelkedés főbb elemei: az emberi méltóság tiszteletben tartása; a család védelme és 

erősítése; a társadalmi szervezetek működési színvonalának emelése. 

A konferencia minőségi ajánlásai: 

 Szükség van az elkövetkező időszakban a minőségügy tartalmi megújítására, mivel a 

minőség döntően csak piaci minőségben jelentkezik. 

 A minőségbiztosítási szervezetek részéről indokolt a szakemberek erkölcsi és szakmai 

tudásának növelése, a minőségügy módszereinek és eszközeinek korszerűsítése és a 

szakmailag igényes és intelligens minőségügyi menedzsment kiépítése. 

 Korszerű minősítő-mérő, auditáló, figyelő eszközök beszerzése a minősítő szervezeteknél. 

Résztvevők száma: 150 fő 

Helye és ideje: Budapest, 2009. november 25. 

 

Magyar Műszaki Értelmiség Napja 

Konferencia tematikája: 

 Olajipar és a környezetvédelem 

 A műszaki értelmiség és az atomerőművek kapcsolata 

 Elektromágneses környezetvédelem 

 Az erőforrások jobb felhasználását célzó informatikai kutatások 

 Élelmiszerbiztonság 
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Résztvevők: társszervezetek, érdeklődők, összesen közel 600 fő 

Helye és ideje: Budapest, 2010. május. 13-14. 

 

Árvízkárosultakért 2010 – szakmai nap 

Témája: a minőségügy szerepe a hazai műszaki fejlesztésben. 

A konferencia bevételét – mintegy 1,5 millió forintot – az edelényi árvízkárosultaknak juttatta el az 

Egyesület. 

Helye és ideje: Budapest MTESZ Székház, 2010. július 2. 

A konferencia létszáma: 150 fő 

A konferencia szervezője: a MTESZ és az ISO9000 FÓRUM 

 

Konferenciák 2008-2010 

 Ipari Örökségvédelem Konferencia és Kiállítás, Miskolc 

 Tudomány- és Technikatörténet a hosszú 19. században, 3 napos tudományos konferencia, 

Budapest 

 Bányászati technikatörténeti konferencia, Pécs, az Európai Főváros program  

 Szakmai nap a vörösiszap károsultjai megsegítésére az ISO9000 FÓRUM-mal közösen, 

Budapest, 2010. november 16. 

 

 

1.2.) Nemzetközi témák 

 

A MTESZ és az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság közötti együttműködési 

megállapodás megújítása, egy 2011-ben sorra kerülő fenntarthatósági témájú konferencia keretében. 

 Ennek előkészítéseként került sor Kolozsváron az Erdélyi Múzeum Egyesület 2 napos 

konferenciájára a Magyar Tudomány Ünnepe keretében 2010. novemberében. 

 Megújítás 2011. év májusában 

 

XXV. Országos Energiatakarékossági Megújuló Energetikai Konferencia és az Ausztriai 

Energiatakarékossági Szakvásár 

Konferencia főbb kérdései: 

 A magyar energiapolitika aktuális feladatai.  

 A megújuló energiaforrások növelésének lehetőségei a 2020. évi EU elvárások tükrében.  

 Megújuló energetikai pályázati lehetőségek az Energiaközpont által kezelt pályázati 

rendszerben. 

 Megújuló energiahasznosítási lehetőségek az áruházláncoknál.(zöld áruházlánc: napelem, 

napkollektor, hőszivattyú által termelt energia klíma, szellőztetés, használati melegvíz, fűtés 

biztosításához). 

 Gondolatok a megújuló energiaforrások hazai, közlekedési alkalmazásáról és az 

energiatakarékosság nemzeti lehetőségeiről.  

 A hazai megújuló energiaforrások hasznosításának realitásai (gyakorlati példák: napenergia, 

szélenergia, vízenergia. 

Az ausztriai energiatakarékossági szakvásár megtekintése. 

Résztvevők: MTESZ Veszprém Megyei Szervezetének tagjai, a Közlekedési, Hírközlési és 

Energiaügyi Minisztérium képviselője, MTA Megújuló Energiák Albizottságának tagja, a 

Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Programja Irányító Hatóság felelős vezetője, a 

TESCO vezetője, a Közlekedéstudományi Intézet tagja, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége 

főtitkára, az Óbudai Egyetem tanára és számtalan érdeklődő és újságírók. 

Helye és ideje: Sopron – Wels, 2010. március 4-5. 
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2.) Képzések és felkészítések 

2.1.) Hazai témák 

 

Munkavédelmi képviselők, felügyelők képességfejlesztő konferencia sorozata. 

Ismertetett, megtárgyalt témák: 

 A munkavédelmi tevékenységek szervezettebbé tételénél jelentkező feladatok, módszerek. 

 A munkáltatók és munkavállalók közös felelősségének erősítése terén található gondok és az 

előrelépés lehetőségei. 

Konferencia sorozat helyszínei: Budapest és 6 megye fontosabb városai   

Résztvevők: közel 600 fő 

Ideje: 2009. szeptember-november  

 

Felnőttképzés, a területi szervezetek időterve szerint: 

 Munkavédelmi felügyelők továbbképzése: Kecskemét, Szeged, Győr, Tatabánya, Sopron, 

Szombathely  

 Mérnök, építész továbbképzés: Győr, Debrecen, Eger, Tatabánya, Salgótarján, Kaposvár, 

Szombathely  

 Informatikai továbbképzés „MENET”: hét megyei szervezetnél. 

 

Szakértői  továbbképzése  önkormányzati, közlekedési és vízügyi szakemberek számára: 

 Vízminőség elemzés – Szombathely 

 Közúti forgalomkorlátozás – Szombathely 

 Megújuló energia hasznosítása – Szeged 

 Energetika, távhő, tüzeléstechnika – Tatabánya 

 Villamosenergia-ellátás – Székesfehérvár 

 

2010. év jellemezője: 

 A MTESZ felnőttképzési akkreditációs jogosítványa kiterjesztése a vidéki szervezetek 

számára 

 Felkészülés a 2011 júliusában lejáró felnőttképzési intézményi akkreditáció megújítására 
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D.) Humanitárius és kisebbségi civil szervezetek 
 

 

Magyar Vöröskereszt  
 

 

1.) Kutatások, konferenciák és rendezvények 

1.1.) Hazai témák 

 

 

Részvétel az. Országos Rendőr Főkapitányság Iskola Rendőre programjában  

A Vöröskereszt támogatási irányai: emblémavédelem, eszmeterjesztő előadások megtartása, 

elsősegély bemutatók és különféle közlekedésbiztonsági programok, versenyek szervezése és 

megtartása. Ezekkel segíti az iskolák és a rendőrség közös munkáját. 

Program résztvevői: Magyar Ifjúsági Vöröskereszt és Bázisiskolái 

Szakmai program egyeztetésére a Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatósága szakmai vezetőkből 

álló bizottságot hozott létre. 

A program 2009. szeptember 1.-től újra elindult. 

 

Módosítás a közúti járművezető jelöltek vizsgáztatásában 

Az elsősegélynyújtás szakterületén a 2009. II. félév legnagyobb programja a közúti járművezető 

jelöltek vizsgáztatásában történő módosítás bevezetése volt. 

 Az Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága javaslatára 2009. évben a komplex újraélesztés bekerült 

a kötelező vizsgaelemek közé. A módosítás október 1-től lépett életbe. Az előkészítő munkák az 

Elsősegélynyújtás Szakmai Bizottsága tagjainak részvételével a nyár folyamán zajlottak. Változtak 

a vizsgatételek, a vizsgáztatás menete és új, a vizsgázót értékelő lapok készültek.  

 

 Ifjúsági Vöröskereszt Bázisóvodai hálózata programindító szakmai fóruma 

A Fórúm célja: szakmai műhelymunka keretében olyan pedagógiai program létrehozása, amely a 

Bázisiskola Program mintáját követve, az óvodák sajátos igényeihez igazítva lehetővé teszi, hogy az 

ifjúsági munka és a vöröskeresztes szakmai és eszmei tartalmak megjelenhessenek a 3-7 éves 

gyermekek intézményi nevelésében. 

Fórúm helyszíne: a Hunyadi János Közoktatási Intézmény Mezőkovácsházi Középiskola 

Kollégiuma 

Résztvevők létszáma: 30-35 fő. 

Eredménye:. A Vöröskereszt szakmai elvárásának megfelelően a munkában részt vevő 

óvópedagógusok lelkesen vállalták, hogy a közösen kialakított programot népszerűsítik saját 

intézményeikben, és lehetőség szerint azt megvalósítják. Törekednek arra, hogy formálisan is 

megalakítsák a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Bázisovi hálózatát. 

Fórúm ideje: 2009. július 16. és 19. között megvalósult. 

 

Elsősegélynyújtás: 

Az elsősegélynyújtás szakmai területe három fő tevékenységet tartalmaz: 

Az elsősegélynyújtás oktatás, képzés, felkészítés. 

 Az elsősegélynyújtás-oktatás területén az egységes képzés megvalósulása érdekében a megyei 

szervezetek folyamatosan szerzik meg a program akkreditációját. 2010 végéig a fővárosi szervezet 

által elkészített akkreditált tananyag alapján már 12 megyei szervezet kapott lajstromszámot. 

 

Közúti gépjárművezető jelöltek vizsgáztatása. 

A gépjárművezető jelöltek vizsgáztatása a szervezet rendeletben foglalt feladata, melyet 

minőségirányítás által szabályozott rendszerben, a megyei szervezetek közreműködésével végez.  

 



55 

 

Elsősegélynyújtást népszerűsítő felmenő rendszerű versenyeztetés. 

A Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatósága 2010-ben 39. alkalommal hirdette meg felmenő 

rendszerű elsősegélynyújtó versenysorozatát. 

A megyei szervezetektől beérkezett tájékoztatások alapján ebben az évben a területi versenyeken 

862 csapat versenyzett 4315 versenyzővel. A területi és megyei fordulók márciusban és májusban 

zajlottak. Mind a területi, mind a megyei versenyeken volt baleset-szimuláció is. A területi 

versenyeken 697, a megyei versenyeken 355 szimulátor vett részt.  

Az országos döntő a Zánkai Gyermek és Ifjúsági centrumban került megrendezésre 2010. május 28-

30. között. A verseny során lehetőség nyílt a defibrillátor használatára is. 

Az elsősegélynyújtó verseny döntőjén 600 fő vett részt: versenyzők, kísérők, versenybírók, megyei 

koordinátorok, segítő-szervezők, imitátor és vendégek. 

 

Elsősegélynyújtó Szolgálatok telepítése és működtetése. 

Negyedik alkalommal szervezte meg a Magyar Vöröskereszt a Balatoni Elsősegélynyújtó 

Szolgálatot.  

Szolgálatok és önkéntesek száma: a 26 strandra kiterjedő programban jól képzett ifjúsági 

önkéntesek láttak el elsősegélynyújtó feladatokat. A 364 fiatal önkéntes bevonásával megvalósuló 

szolgálat a strandokat üzemeltető önkormányzatok számára ingyenes volt. A Magyar Vöröskereszt 

13 strandra telepített egy-egy félautomata defibrillátort, amelyek használatára az önkéntesek külön 

képzésben részesülnek. Az elsősegélynyújtók naponta 10 és 18 óra között látták el a szolgálatot. 

A szolgálat működésének ideje:  minden évben július 2. és augusztus 20. között 

Velencei tavi vízi mentőszolgálat 2009 

Fonyódligeti vízi mentőszolgálat 2010  

Május végétől folyamatosan, szintén augusztus végéig a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt 

önkénteseinek részvételével folytatta munkáját.  Ebben az esztendőben a tó négy legnagyobb 

strandján gondoskodtak önkénteseink és munkatársaink a fürdőzők biztonságáról. 

 

1. 2.) Nemzetközi témák: 

Keresőszolgálat 
A Magyar Vöröskereszt Keresőszolgálata a Vöröskereszt világméretű keresőhálózatának tagjaként, 

a háború áldozataira vonatkozó Genfi Egyezmények szellemében, az ICRC Központi 

Keresőszolgálata szakmai irányítása alatt tevékenykedik, és mindenkor követnie kell az egész 

Keresőhálózatra vonatkozó általános irányelveket, elméleti megfontolásokat és a gyakorlatban 

alkalmazott kritériumrendszert, közös módszereket.  

 

Eredeti missziójának megfelelően a hálózat elsősorban a háborúk, fegyveres konfliktusok és 

természeti katasztrófák következtében egymástól elszakadt családtagok felkutatásában nyújt 

segítséget. Bár korábban is jellemző volt, hogy - egyéni elbírálás alapján – egyéb esetekben is 

elérhetővé tette szolgálatait, napjainkban különösen nagy nyomás nehezedik a hálózatra, hogy 

kiterjessze segítségnyújtását a nem háborúk okozta népmozgásokból adódó helyzetekre is.   

Elsősorban a jelenleg is tapasztalható, növekvő mértékű gazdasági migrációra gondolva a 

Vöröskeresztnek fel kel készülnie a távolabbi jövőben olyan, egyéb okokból történő, még 

tömegesebb népvándorlásokra is, mint az éghajlatváltozás, az energiaválság vagy az éhínség.  

 

Jelenleg folyamatban van a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC) 2008-tól 2018-ig tartó 

„Családi kapcsolatok helyreállítása” c. stratégiai programjának teljesítése, mely törekszik: 

 az új kihívásokra való felkészülésre 

  keresőhálózat általános fejlesztésére, kapacitásának bővítésére 

 a válaszadás színvonalának emelésére és egységesítésére 

  az információs technológia rohamos fejlődése nyújtotta lehetőségek kiaknázására  

 

A MVK Keresőszolgálata jelenleg 1200-1500 új kérelmet kap évente. A keresések nagyobb része 
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még a II. világháborúval és az 1956-ban illetve a hidegháború éveiben szétszakadt családokkal áll 

kapcsolatban. 

A menekültekkel kapcsolatos keresési ügyek országosan jelenleg mindössze néhány százalékot 

jelentenek. Az elkövetkező öt évben valószínűsíthetően ez a szám emelkedni fog, az ország 

menekültpolitikájától is függően. A Magyar Vöröskereszt tervezi, hogy néhány éven belül 

csatlakozik a Belga Vöröskereszt által kifejlesztett és működtetett közös menekült-nyilvántartáshoz, 

amely megkönnyíti a menekülés során – elsősorban az embercsempészek tevékenységének 

tulajdoníthatóan - különböző országokba került családtagok egymásra találását. A csatlakozás 

feltétele a keresőszolgálati munka törvényi hátterének rendezése az adatvédelmi törvénnyel 

összhangban, melynek megvalósítása folyamatban van.  

 

A gazdasági migrációval összefüggésben a magyar fiatalok külföldre kerülése, és a családdal való 

kapcsolatának – néha bűnügyi okból történő – megszakadása jelenti a legfőbb kihívást, és az ilyen 

ügyek egyre gyakoribb megjelenését. Mindezek olyan új jelenségek, melyek új módszereket 

követelnek a Keresőszolgálatoktól. Az irreguláris migráció és az embercsempészet, 

emberkereskedelem kihívásaira adandó keresőszolgálati válasz kialakítása érdekében a térségben 

együttműködés van kialakulóban Szerbia, Bulgária, Lengyelország és Magyarország között, 

amelynek részletei a közeljövőben fognak körvonalazódni. 

 

A keresőszolgálat kapacitásnövelése, a szolgáltatás minőségének javítása, a várakozási idő 

lerövidítése érdekében tett  lépések. 

Korábban kialakított korszerű software, amely pontosabbá teszi a nyilvántartást és gyorsítja a 

keresőszolgálati levelezést. Egyre több keresési ügyben használja a szervezet  az Internet adta 

lehetőségeket is. A számítógépes háttér folyamatos korszerűsítése szükséges az elkövetkezendő 

időszakban.  

A keresések sikerességi rátája 60-65% között van, amely nemzetközi vonatkozásban is jónak 

mondható, de természetesen törekszik a szervezet annak további növelésére, elsősorban információs 

forrásaink, keresési csatornáink bővítésével.  

Külön keresőszolgálati honlapot nyitott a Vöröskereszt, amelyen a tájékoztatás mellett egy „Ki tud 

róluk” rovattal próbálja kiegészíteni keresési eszközeink tárházát. Célunk, hogy elérjük a rovat 

minél szélesebb körű olvasottságát, mivel a keresőszolgálati aktákat a lehető leghosszabb ideig, de 

minimum ötven évig meg kell őrizni, a tárolás és az állagmegóvás viszont egyre nagyobb gondot 

jelent, öt éven belül szükséges lenne megkezdeni a legkorábbi anyagok digitalizálását. 

 

Felnőttképzési csereprogram megvalósítása. 

Sikeresen befejeződött a Tempus – Mobilitás pályázat megvalósítása 2008 őszén. A norvég – 

magyar felnőttképzési csereprogram során 15-15 fő felnőttképzési szakember tanulmányozta a 

norvég és a magyar felnőttképzési intézményeket és programokat, valamint a Vöröskereszt 

szervezetek speciális képzési formáit. A magyar résztvevők szeptember 8-14. között tartózkodtak 

Norvégiában, a norvég partnerek szeptember 28.-tól október 4.-ig látogattak Magyarországra.  

 

A Magyar Vöröskereszt által szervezett szakértői tanulmányút. 

A tanulmányút célja a Magyar Vöröskereszt „Különös nehézségekkel küzdő csoportok munkaerő-

piaci integrációja a felnőttoktatás révén” című programjainak megismertetése uniós országokból 

érkező szakemberek számára. A 2008. október 6-10. között Budapesten, és több vidéki helyszínen, 

megvalósuló programon 8 külföldi szakember vett részt, és a gyakorlatban tájékozódott a szervezet 

felnőttképzési tevékenységeiről.  

 

Az Osztrák Vöröskereszt szakembereinek látogatása a Magyar Vöröskeresztnél – 2009-2010 

A látogatás célja: Együtt áttekinteni Magyar Vöröskereszt és Osztrák Vöröskereszt katasztrófák 

utáni vízellátás és szennyvízelvezetés megszervezésére felkészítő WatSan, és a közösségek higiéniai 

felkészítését célzó (Hygiene Promotion) képzések tartalmát és eredményeit. A nemzetközi 
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munkaműhelyeken tizenkét ország huszonhárom különböző kormányzati és nemkormányzati 

humanitárius szervezetének képviselői sajátíthatták el a fenntartható víz és közegészségügyi 

beavatkozások módszereit. A képzés ECHO támogatással valósult meg. 

 

A Magyar Vöröskereszt szakembereinek nemzetközi képzése.  

További képzettséget szerzett az Osztrák Vöröskereszt Gyorsbeavatkozású Sürgősségi Egységek 

(ERU – Emergency Response Units) WatSan tréningjén is. A jövőben lehetőség nyílhat arra, hogy 

ezek a munkatársak további szakosodást szerezve részt vegyenek az ilyen egységekkel rendelkező 

országokkal közös katasztrófaelhárító tevékenységekben.  

A Magyar Vöröskereszt nemzetközi katasztrófaképzésen és szimulációs gyakorlaton jártasságot 

szerzett munkatársai 2009 szeptembere óta tagjai a Nemzetközi Vöröskereszt regionális Katasztrófa 

Csapatának (RDRT), amelyet – a katasztrófa sújtotta ország Vöröskereszt szervezetének kérésére 72 

órán belül a helyszínre telepítenek. 

 

Menekültszolgálat 

A Magyar Vöröskereszt Menekültszolgálata 2010 szeptemberétől megújította aktív tevékenységét. 

Feladata a Magyarországon tartózkodó elismert menekültek, és más nemzetközi védelemben 

részesített személyek, pl. oltalmazottak integrációjának segítése, mindennapi életvitelének 

megkönnyítése, másrészt a menekültügyi vagy idegenrendészeti eljárás alatt álló, őrizetben tartott 

külföldiek segítése.  

A szolgálat koordináló és részben operatív tevékenységét az Országos Igazgatóságról látja el, 

terepmunkáját migrációs háttérrel és nyelvtudással, rendelkező önkéntesekkel végzi. Budapesten 

kívül, megyei szinten menekültügyi koordinátorok és helyi önkéntesek segítik a csoport munkáját 

az őrizetek és menekült táborok látogatásakor.  

 

A MVK menekültszolgálatának szakmai tevékenysége 2010-ben.  

Részvétel Az UNHCR „Nem, kor és sokféleség” (AGDM) c. projektjében, amely a 

Magyarországon lévő menekülteket befogadó intézmények, menekülteket befogadó állomások, és 

idegenrendészeti őrizetek évente sorra kerülő általános helyzetfelmérő látogatását jelenti, az érintett 

kormányzati és civil szervezetek részvételével. 

 

Megoldott főbb feladatok: 

 

Idegenrendészeti őrizetek és menekülteket befogadó állomások látogatása: adományok, elsősorban 

ruha, tisztálkodási és egészségügyi eszközök osztása, menekültügyi és idegenrendészeti eljárásra 

kiterjedő szakmai segítségnyújtás, szükségletfelmérés, a sérülékeny csoportok (pl. erőszak, kínzás 

áldozatai) felkutatása, és összekötése más civil szervezetekkel.  

 

Elismert menekültek és oltalmazottak integrációjának segítése: menekült családok felkutatása, 

közöttük a rászorultak segítése ruházattal, bútorral, tisztálkodó és egészségügyi eszközökkel, 

szociális, egészségügyi, menekültügyi és idegenrendészeti eljárás-ügyviteli, valamint 

foglalkoztatási asszisztencia nyújtása. 

 

Együttműködés nemzetközi és civil szervezetekkel, és kormányhivatalokkal – (BÁH, ORFK, 

KÜM, MHB, Menedék, Cordélia, UNHCR) részvétel szakmai munkacsoportokban, 

megbeszéléseken és képzéseken menekültügyi jogi- és eljárásjogi, menekült ellátási gyakorlat, 

kísérő nélküli kiskorúak, családon belüli erőszak áldozatai, egyedülálló menekült nők, 

megkínzottak, meghatározott társadalmi csoporthoz való tartozás, ország-információ felhasználása, 

önkéntes hazatérés, családegyesítés témákban. 

 

Asszisztencia, tanácsadás – közvetítés felelős NGO-k és hivatalok felé – menekültügyi eljárással, 

menekültügyi ellátással, családegyesítéssel, Dublini eljárással, önkéntes hazatéréssel (IOM), 
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tartózkodási engedéllyel, vízumügyekkel kapcsolatban az Országos Igazgatóságon, a befogadó 

intézményekben és a menekült családoknál  

 

Belföldi segítségkérő egyéni megkeresések fogadása és ügyintézése e-mailben, telefonon, 

személyesen – családok felkeresése kórházakban, otthonaikban, hajléktalan menekültek, 

menekültügyi eljárással kapcsolatban segítséget kérők, jogi, szociális, pszicho-szociális, 

egészségügyi problémákkal jelentkezők továbbküldése a megfelelő szervezethez.   

 

Külföldről érkező egyéni megkeresések fogadása és ügyintézése más Vöröskereszt nemzeti 

társaságoktól, Magyarországon élő vagy ide toloncolt menekültek kapcsán 2010 októberétől 

folyamatos. 

 

Adományszerzés és annak eljuttatása a célcsoporthoz – kapcsolatfelvétel külképviseletekkel, 

vállalatokkal, vállalkozókkal 

 

Önkéntesek toborzása, koordinálása, képzése - Felvételük folyamatos, elsősorban migrációs 

háttérrel rendelkező, többféle kultúrkörből érkezett, több idegen nyelvet beszélő önkéntesekkel tud 

a Menekültszolgálat dolgozni. Jelenleg lefedett az angol, arab, német, orosz, francia, perzsa, dari, 

pastu, szomáli, szingaléz és szerb nyelv. Tervben van többek között, a tamil, urdu, hindi, pidzsin 

angol, ibo, örmény, török, azeri, grúz, albán és kurd (kurmanci/zaza/sorani) nyelvű önkéntesek 

toborzása. 

 

Ezen túl párhuzamosan olyan magyar fiatalok önkéntesként való bevetését tervezzük a 

menekülteket befogadó intézményekben, akik nyitottak a külföldiek irányában, érdeklődnek és 

elfogadóak a más kulturális, etnikai és vallási háttérrel rendelkezőkkel szemben, előítélet-mentesek, 

és idegen nyelveket beszélnek.  

 

A MVK Családi lapja menekült rovatának előkészítése, riportalanyok felkutatása 

 

Hajléktalan menekültek felkutatása és támogatása 

 

2.) Képzés és felkészítés terén: 
2.1.) Hazai témák 

 

 A szervezett szakembereinek képzése, tréningek megtartása 2010-ben: 

A megyei igazgatók és menekültügyi koordinátorok képzése és állandó tájékoztatása folyamatos, 

elsősorban azon megyékre (7), ahol menekülteket befogadó intézmények találhatók, valamint, ahol 

nagyobb számú menedékkérő és menekült él (Budapest). 

 

 Részvétel – PERCO (Európai Vöröskereszt Szervezetek Menekülteket és Menedékkérőket Segítő 

Platformja) tevékenységében. 

A PERCO 2010. október 13-16. között Máltán megrendezett éves találkozóján az európai Hálózat 

felvette a Magyar Vöröskeresztet tagjai közé. Az ülésen a Magyar Vöröskereszt képviselője az 

„Illegális migránsok és a Dublini eljárás” munkacsoportban vett részt, és összefoglalót adott a 

magyar gyakorlatról. 

 

Magyar Vöröskereszt általános képzési programjai: 

 Az új munkatársak országos szintű képzése. 

Képzési területek: alapképzés a fő tevékenységi területekről, melyek a véradásszervezés-, szociális 

tevékenységek-, elsősegélynyújtás-, katasztrófa készenlét és válaszadás, gazdálkodás-, nemzetközi 

tevékenységek szervezésének kérdéseiről illetve, általános vöröskeresztes ismeretek elsajátítása. 

Résztvevők száma: az adott évben a Magyar Vöröskereszthez országos, megyei és területi 
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szervezeteihez belépett új munkatársak  

Ideje: minden év októberében  

Eszmeterjesztő munkatársak képzése 

2008. november 18-21. között valósult meg a megyei eszmeterjesztő munkatársak képzése. 

A rendezvényen a résztvevők: 

 áttekintették és kiegészítették a meglévő szakmai anyagokat.  

 Az évfordulókban gazdag 2009. év programtervét megbeszélték (Solferinoi csata 150. év-

fordulója, az IFRC megalakulásának 90 éves évfordulója, a Genfi Egyezmények aláírásá-

nak 60 éves évfordulója), a Stratégia 2010 hátralévő idejében elvégzendő feladatokat.  

  Magyar Vöröskereszt következő Kongresszusáig elvégzendő eszmeterjesztői feladatokat, 

melyek között kiemelt szerepet kapott a vörös kereszt embléma védelme. 

Az eszmeterjesztés területén folytatódott az emblémavédelmi munka. Az ORFK 

Közlekedésrendészeti Főosztályával együttműködésben a közúti ellenőrzésekhez kapcsolódóan 

emblémavédelmi kampány zajlott 2009. július-október között. A kampány első szakaszában a 

jogosulatlan emblémahasználók figyelemfelhívó szórólapot kaptak. A második szakaszban 

szabálysértési eljárást kezdeményezett a rendőrség. Az akció hatására láthatóan kevesebb járművön 

szerepelt jogosulatlanul a vörös kereszt embléma. 

 

Ifjúsági Vöröskereszt képzési programok.  

Megújult az Országos Baleset-szimulációs Képzés 2008-ban, és megtartottuk 2009-ben és 2010-ben 

is.  

Eredmény: A komplexebb, segédanyagokkal kibővített tematika gyakorlati bevezetése sikeresnek 

bizonyult. Az optimális csoportlétszám érdekében országrész szerinti bontásban két képzést 

valósított meg a képző állomány. 

Képzés ideje: 2008/2009/2010 tavaszi időszakban hétvégeken, különböző helyszíneken 

országszerte. 

 A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt elkötelezett a baleset-szimulációs alapképzés folytatása illetve a 

mesterképzés fejlesztése irányában. Évente közel 80 új imitátor tesz sikeres vizsgát, közülük pedig 

sokan megszerezték már első éles gyakorlatukat az Országos Elsősegélynyújtó Verseny területi, 

megyei fordulóin vagy az országos döntőn. 

 

Felnőtt és ifjúsági önkéntesek képzése, felkészítése: 
Rendszeresen, évente legalább két alkalommal rendezi meg a szervezett bázisiskolák 

tanárelnökeinek felkészítését, képzését és továbbképzését különféle témakörökben.  

A Bázisiskolák tanárelnökeinek tavaszi értekezletein valósultak meg a szakmai képzések – a 

tevékenységek és pályázatok áttekintése, pályázatírás, elsősegélynyújtás, újraélesztés, defibrillátor 

használata, baleseti szimuláció és H2P témakörökben, továbbá sor került az országos versenyek 

kiírásainak és szabályzatainak ismertetésére. 

Az ifjúsági kortárs képzés minden évben a tavaszi szünet időszakában zajlott.  Az itt résztvevő 

fiatalok a képzés idején megismerkedtek többek közt a 4 képzési alaptémával (HIV/AIDS 

prevenció, eszmeterjesztés, szociális segítő, véradásszervezés) az Ifjúsági Vöröskereszt feladataival, 

tevékenységeivel.  

2010-ben módosította a Vöröskereszt az ifjúsági kortársképzés rendszerét, a tavaszi szünetben 

nagyobb létszámmal alapképzést tartanak, a négy fő képzési témáról,  a H2P felvilágosító/megelőző 

és a „Közöd” programokkal kiegészítve. A fiatalok a program végén vizsgát tettek és motivációs 

dolgozatot írtak az általuk választott témakörről, mellyel az őszi kortársképzésen részletesen 

megismerkedtek. 

 

Az alapképzés szakmai sikerességét a március 4-8. között megtartott vezetői felkészítés előzte meg, 

melynek során a programok kialakítása, közös megvitatása, elfogadása, a vezetői párosok 

megválasztása, a H2P program megismerésére került sor. 
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Saját szervezésű versenyek 

 Országos Elsősegélynyújtó Verseny, az Országos Csecsemőgondozási Verseny, HIV/AIDS 

prevenciós verseny  

 A Felsőoktatási Intézmények Országos Véradó Versenye és a Bázisiskolai Véradó Verseny a 

donortoborzás és a donormegbecsülés együttes céljait hivatott fejleszteni kifejezetten a fia-

talok körében. Az eredményhirdetésre június elején a Donorok Világnapja alkalmából Nyír-

egyházán rendezett ünnepségen került sor. 

 A szervezet tagjai résztvevőként vagy segítőként szerepeltek a: Budapesti Környezet- és 

Egészségnevelési Versenyen, valamint az Országos Elsősegély-ismereti Versenyen.  

 

 

3.) Humanitárius tevékenység 

3.1.) Hazai témák: 

 

Árvízi segélyművelet 2010. májustól, vörösiszap-katasztrófa segélyművelet 2010 októberétől 

 

A válság ellenére óriási összefogás alakult ki az évszázados árvíz következményeinek elhárítására 

és a helyreállításra.  

A Belügyminisztérium a Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 

együttműködési megállapodást kötött a karitatív munka összehangolására. A Borsod megyében 

összehívott Védelmi Bizottságban a Magyar Vöröskereszt képviselője is részt vett. Miskolcon 

logisztikai központot alakított ki a szervezet a természetbeni adományok fogadására és elosztására. 

Elindult a nemzeti segélyvonal az 1752 és 1749-es számokon.  

 Májusban megkezdődött a raktárkészleten lévő adományok Borsodba szállítása.  Ekkorra 208 

települést érintett a katasztrófa, 31 településen voltak összedőlt házak, mintegy 6500 épület 

rongálódott meg.  A miskolci sportcsarnokban négyszáz kitelepítettet szállásoltak el és láttak el 

folyamatosan élelmiszerrel és ruhaneművel. Fejér megyében 53 települést, Jász-Nagykun-Szolnok 

megyében 1235 családot, Győr-Sopron megyében három települést érintett az áradás. A legnagyobb 

logisztikai feladat az volt – aminek megoldását a Vöröskereszt eredményesen segítette –, hogy 

minden érintett család építőanyaghoz jusson, pótolják bútoraikat és háztartási cikkeiket. Az 

Amerikai Egyesült Államok Fejlesztési Hivatala, az USAID ötvenezer dollárt ajánlott a MVK árvízi 

katasztrófaprogramjának támogatására. 

 

A Magyar Vöröskereszt a kezdetektől részt vesz a VÖRÖSISZAPvörösiszap kiömlése miatt 

bajbajutott családok megsegítésében.  

Jelen pillanatban közel 140.000.000 forint gyűlt össze a szervezet ISZAP számláján, 200.000.000 

forint pedig a telefon-segélyvonal összefogása nyomán érkezett az iszap károsultak megsegítésére.  

A Magyar Vöröskereszt az összes megyében gyűjtést szervezett, segíti a vörös iszap miatt károsult 

családokat. A segélyprogram következő ütemében folyamatos élelmiszerekből, ásványvízből és 

tisztálkodási és tisztítószerekből, védőfelszerelésből álló csomagokat juttattunk el a rászorulóknak 

Kolontár és Devecser körzetében.  A szervezet átlagosan naponta 20-30 fővel folyamatosan részt 

vett a segélyműveletben.   

Kolontáron a Magyar Vöröskereszt a károsultak részére a művelődési házban segélyezési raktárt 

működtet, ahonnan a rászorultak részére tartós élelmiszert, tisztálkodási szereket raktároz és oszt 

szét folyamatosan.     

Somlóvásárhelyen az önkormányzattal együttműködve, a rászorultak részére tartós élelmiszert, 

tisztálkodási szereket oszt szét a szervezet a lakosság szociális helyzetének figyelembe vételével. 

Devecseren a Magyar Vöröskereszt nagy sikerrel és lakossági megelégedettséggel kezeli a 

segélyezési adományraktárakat. A munkaterületeken még mindig dolgozók között szendvicseket és 

védőitalt, a rászorultak részére tartós élelmiszert, tisztálkodási szereket, zöldséget, gyümölcsöt és 

védőitalt osztottunk szét folyamatosan. 

 A településeken folyamatosan részt vesz a Vöröskereszt a teljes segélyezési műveletben a 
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katasztrófavédelemmel és az önkormányzattal együtt működve; folyamatosan munkát végeznek az 

elsősegélynyújtásban és a mentálhigiéniás, családterápiás gondozásban. A Vöröskereszt helyi 

szervezete végzi a romlandó élelmiszerek gyors kiosztását a rászorultaknak, illetve a konyhának, 

amelyek a segélyezésben és kárelhárításban dolgozók részére meleg ételt főznek a sátrakban, illetve 

az iskolában. 

Minden kedden és csütörtökön van csomagosztás Devecserben. 

Eddig közel 60 millió forintértékben osztott ki a Vöröskereszt természetbeni és vásárolt 

adományokat, gyorssegélyeket, ideértve az élelmiszereket, védőfelszereléseket és egyéb szükséges 

dolgokat. 

 

 

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet  
 

1.) Kutatások, konferenciák és rendezvények 

1.1.) Hazai témák 

  

Családokkal, gyermekekkel végzett munka „Nem vagy egyedül” modellprogram 

Folytatódott a dán alapítványi támogatással elindított „Nem vagy egyedül!” reintegrációs 

modellprogram támogató szolgáltatásainak működtetése, amely három helyszínen (Miskolcon, 

Szolnokon és Orosházán), három – egymásra épülő lépcsőben – nyújt segítséget a hátrányos 

helyzetű gyerekek, fiatalok és családjaik számára.  

A három projekthelyszínen működő krízisambulanciák szakmai stábja (szociális munkás, 

pszichológus és jogász) fogadja a krízisbe került családokat, s a helyzet felmérése után azonnali 

segítségnyújtásban részesítik őket. A program részét képezi a Segélyszervezet átmeneti otthonaiban 

élő gyermekek fejlesztése és a szüleik munkába állását segítő programok lebonyolítása. A három 

helyszínen hat kiléptető lakást vásárolt és alakított ki a Segélyszervezet, amelyekben a családok 

további támogatást kapnak annak érdekében, hogy társadalmi reintegrációjuk sikeresen valósuljon 

meg.   

 

A Segélyszervezet miskolci és szolnoki Regionális Kríziskezelő Központjai 2008-2010 között is 

hatékonyan nyújtottak segítséget a családon belüli erőszak miatt otthonukból menekülni 

kényszerülő, gyermekes szülőket, átmeneti elhelyezést és támogatást nyújtva a krízishelyzet 

mielőbbi kezeléséhez. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2009-ben a reintegrációs 

szolgáltatások keretében a Segélyszervezet által Szolnokon, Miskolcon és Orosházán működtetett 

félutas lakásrendszer fenntartásához is nyújtott kiegészítő támogatást. 

 

A Segélyszervezet 2008-ban indult Országos Módszertani Családok Átmeneti Otthona a 

Magyarországon található mintegy százhúsz családok átmeneti otthonának tevékenységét 

koordinálja. 2009-ben is törekedett az intézmények működési nehézségeinek feltérképezésére 

illetve megoldást találni azokra, valamint hangsúlyt fektetett az intézmények szakmai fejlődésének 

elősegítésére is.  

 

Munkanélküli fiatalok támogatása- új munkaerő-piaci program 

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 2009 júniusában elindította új munkaerő-piaci programját, 

amelynek elsődleges célja hátrányos helyzetű, munkanélküli fiatalok munkára való felkészítése 

szociális és képzési támogatásokon keresztül. 

 A projekt átfogó célkitűzése, hogy növelje a célcsoport esélyegyenlőségét, hozzájáruljon társadalmi 

beilleszkedésükhöz, valamint felkészítse őket a munkaerőpiac kihívásaira. A Segélyszervezet a 

programot partnerszervezetével, a DanChurchAid-del (dán egyházi hátterű segélyszervezet) hajtja 

végre a Velux Alapítványok támogatásával.  
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A hátrányos helyzetű családokkal és gyermekekkel végzett munka mellett a szervezet 2008-2010 

között tovább folytatta a társadalom más, sérülékeny csoportjainak (hajléktalanok, 

szenvedélybetegek, idősek, betegek) nyújtott támogató és fejlesztő programjait.   

 

A képzett szakemberek által nyújtott szociális szolgáltatások (szociális, jogi, mentális tanácsadás, 

krízisintervenciós szolgáltatások, ügyintézési segítségnyújtás, munkaerő piaci szolgáltatások, 

családgondozás, stb.) mellett a Segélyszervezet fontosnak tartja, hogy lehetőségeit felhasználva 

természetbeni támogatást nyújtson mindazon egyéneknek is, akik a szervezet ellátórendszerén kívül 

élnek, s szociálisan hátrányos helyzetűek; illetve mindazon szervezeteknek, akik ezen egyénekkel 

foglalkoznak.   

 

Egyéb szociális munka 

 A Segélyszervezet, mint a Karitatív Tanács tagja, 2009-ben is több mint 50 millió Ft értékű 

természetbeni adománnyal segítette a hátrányos helyzetű gyermekeket, családokat 

ruhaneműkkel.  

 A Segélyszervezet hagyományos Országos Adventi Adománygyűjtése keretében Budapesten 

és több vidéki helyszínen osztott meleg ételt a nélkülözőknek, összesen mintegy 5000 

adagot karácsony ünnepének napjaiban 

 2009-ben a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet hazai szociális intézményein keresztül 

naponta mintegy 1000 fővel került segítő kapcsolatba. 

 

A Segélyszervezet szociális intézménye és főbb tevékenységei: 

1. Szociális Intézmények Osztálya – Továbbképző Központ 

CSALÁDOK ÉS GYERMEKEK VÉDELME 

2. Soroksári Családsegítő Szolgálat – Budapest XXIII. kerület 

3. Soroksári Gyermekjóléti Szolgálat - Budapest XXIII. kerület 

4. Adósságkezelés - Budapest XXIII. kerület  

5. Utcagyermek program Budapest XIII. kerület 

6. Országos Módszertani Központ Családok Átmeneti Otthona - Miskolc 

7. Családok Átmeneti Otthona – Miskolc 

8. Félutas Lakás – Miskolc  

9. Regionális kríziskezelő központ – Miskolc 

10. Krízisambulancia – Miskolc 

11. Családok Kiléptető Lakása - Miskolc 

12. Családok Kiléptető Lakása - Miskolc - Győri kapu 

13. Reintegrációs Program - Gesztely 

14. Családok Átmeneti Otthona – Orosháza  

15. Krízisambulancia – Orosháza 

16. Családok Kiléptető Lakása – Orosháza 

17. Családok Kiléptető Lakása – Pusztaföldvár 

18. Regionális Kríziskezelő Központ - Szolnok 

19. Családok Átmeneti Otthona – Szolnok 

20. Krízisambulancia –Szolnok 

21. Családok Kiléptető Lakása – Szolnok - Tallin 

22. Családok Kiléptető Lakása – Szolnok - Belváros 

ROMAPROGRAMOK 

23. Régiós romaprogram – Borsod megye 

24. Roma fejlesztő ház – Olaszliszka 

25. Tanoda program - Olaszliszka 

SZENVEDÉLYBETEGEKKEL FOGLALKOZÓ PROGRAMJAINK  

26. Soroksári Addiktológiai Centrum - Budapest XXIII. kerület 

27. Soroksári Szenvedélybetegek Nappali Ellátója - Budapest XXIII. kerület 
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28. Elterelés – Budapest XXIII. kerület 

29. XIII. kerületi Szenvedélybetegek Nappali Ellátója 

30. Debreceni Szenvedélybetegek Nappali Ellátója 

31. DECENTRUM - Szenvedélybetegek Nappali Ellátója – Debrecen 

32. Szenvedélybetegek közösségi ellátója – Debrecen 

33. Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátója - Debrecen 

34. Elterelés – Debrecen 

35. Szolnoki Addiktológiai Központ  

36. Elterelés – Szolnok 

37. Reintegrációs Ház - Olaszliszka 

HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ PROGRAMJAINK 

38. Lakótelepi utcai szociális szolgálat – Debrecen 

39. Kertségi utcai szociális szolgálat - Debrecen 

40. Hajléktalanok Nappali melegedője – Debrecen 

41. Hajléktalanok Nappali Melegedője – Gyula 

42. Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye – Gyula 

43. Hajléktalanok Átmeneti Szállása – Gyula 

44. Utcai Szociális munka hajléktalanokkal – Gyula 

MUNKANÉLKÜLI FIATALOK TÁMOGATÁSA 

45. Andersen Munkaerő-piaci és Képzési Program- Budapest XXIII. kerület 

IDŐSEK ÉS BETEGEK ELLÁTÁSA 

46. Otthoni Szakápolás Szolgálat 

47. Idősek Átmeneti Gondozó Háza- Erőspuszta 

 

 

2.) Menekültügyi tevékenység 

2.1.) Hazai témák 

 

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 2008-ban két program elindításával kezdte újra 

menekültügyi tevékenységét. Mindkét projekt a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Bicskei 

Befogadó Állomással együttműködve és az Európai Menekültügyi Alap támogatásával valósult 

meg. 

 

2008. januárban kezdte el működését a Kísérő Nélküli Kiskorúak Otthona.  
Az intézmény alapvető célkitűzése a hazánkba érkező kísérő nélküli kiskorúak fogadási 

feltételeinek kialakítása, elhelyezésük, gondozásuk biztosítása. 

Az új menekültügyi jogszabály értelmében 2008-tól a Bicskei Befogadó Állomás elő-integrációs 

feladatokat lát el. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet a Befogadó Állomással közösen alakított 

ki és valósított meg egy kultur-orientációs programot. A program részben a Befogadó Állomáson 

élő menekültek és oltalmazottak integrációjának elősegítése érdekében végzett társadalomismereti 

képzést, részben egyéni esetmunkát jelent.  

 

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet jelenleg az alábbi tevékenységeket végzi a menekültügy, 

migráció területén: 

 Kísérő Nélküli Kiskorúak Otthona 

 Fiatal Felnőttek Otthona 

 Tanoda program működtetése a Debreceni Befogadó Állomáson élő menedékkérő, elismert 

menekült, oltalmazott és befogadott státuszú gyermekeknek 

 Gyermekvédelmi szakemberek képzése 

 „Tanuljunk egymástól” – társadalmi integrációt elősegítő képzés. 
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3.) Humanitárius tevékenységek 

3.1) Hazai témák 

 

Jégkár Beregben – segítség a magyarországi és kárpátaljai károsultaknak 

A Segélyszervezet 2009 júniusában a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendkívüli jégvihar után 

azonnal a károsult települések megsegítésére sietett. A vihar miatt a házak teteje teljesen, vagy 

részben megsérült és a jégesőt követő esőzések beázást okoztak a kilyukadt tetők miatt. 

A Csarodán élő lakosoknak rendkívüli nehézséget okozott otthonuk rendbehozatala. Mivel a 

lakóházak javarésze nem volt biztosítva, ezért nagy szükség volt a külső segítségre. A 

Segélyszervezet 20 családnak egyenként 25.000 forint értékű vásárlási utalványt adott, amellyel a 

közeli építőanyag telepeken vásárolhattak maguknak a károsultak tetőfedéshez, illetve az egyéb 

károk kijavításához szükséges anyagokat. 

 

A határon túli településekre is kiterjedt az Ökumenikus Segélyszervezet segítségnyújtása  

A Beregszász környéki falvakban, a kelet-magyarországihoz hasonló, jelentős károkat okozott a 

június elejei vihar és jégverés. A főként magyarlakta falvak károsultjai, az ingatlanjaikban 

keletkezett károk mellett, elveszítették a saját szükségletekre és a megélhetést szolgáló eladásra 

szánt termést is. Az Ökumenikus Segélyszervezet a helyi partnerszervezetének bevonásával 

felmérte a helyzetet, és a halmozottan hátrányos helyzetű családok és a legrászorultabb 

nyugdíjasok, megsegítését tűzte ki célul. Négy károsult településen – Macsolán, Nagymuzsalyban, 

Nagybaktán és Asztélyban – 41 rászorult családnak és nyugdíjasnak, összesen 600.000 forint 

értékben adtak át a munkatársak a napi megélhetést segítő, egyenként 35 kilós, étolajat, rizst, 

hajdinát, húskonzerveket, száraztésztát tartalmazó segélycsomagokat. 

 

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Borsod- Abaúj- Zemplén megyei árvízi segélyprogramja 

2010 májusában korábban sosem látott mértékű árvizek pusztítottak Magyarországon, elsősorban 

Borsod megyében. Az okozott kárt százmilliárd forintra becsülik a szakértők. Országosan 14 megye 

mintegy 518 települését érintette az árvíz, több ezer embert száműzve otthonából. Károsodtak a 

magánépületek, az önkormányzati intézmények, a termőterületek, az infrastruktúra és több 

tízmilliárd forintot emésztett fel a védekezés. Összesen 4000 házban keletkezett kár. A legnagyobb 

áradások Borsodban, Felső-Szabolcsban, Bakonyban, Baranyában, Közép- és Alsó-Tisza vidékén, a 

Tiszántúlon és a Körösök vidékén alakultak ki. Az árvíz után a belvíz okozott problémát: 

Magyarországon 160 ezer hektár került víz alá. A károk végleges helyreállítása áthúzódik a 2011-es 

évre. 

 

A humanitárius segítségnyújtásnak a katasztrófa utáni gyorssegélyezést követő fázisa az újjáépítés. 

A 2010-es árvíz után az állam elvállalta az összedőlt házak újjáépítését, az Ökumenikus 

Segélyszervezet ezért az ingóságpótlást és a kisebb értékű károk rendbehozatalát tűzte ki céljául. 

Ebben a szakaszban már nem a mindennapi túlélés biztosítása, az élelmiszerszállítmányok, az 

ivóvíz vagy a tisztítószerek szétosztása a cél, hanem az otthonok lakhatásra alkalmassá tétele, 

valamint a lelki károk feldolgozása.  

Az Ökumenikus Segélyszervezet segítségnyújtásának célja, hogy a károsultak legalább olyan, vagy 

jobb körülmények közé térjenek vissza, mint amilyenben a katasztrófát megelőzően éltek. Az 

adományok ésszerű felhasználása, és a minél több károsult támogatása érdekében a Segélyszervezet 

által adott segítség kizárólag az életvitelszerűen használt lakótér helyreállítására vonatkozik, a 

melléképületek, gépkocsik, műhelyek rendbe tételére nem. A Segélyszervezet által nyújtott 

támogatás mértékét az érintett házak felmérése alapján állapította meg az építési szakemberekből 

álló kárfelmérő csoport. Miután kiértékelték a felmért házakon esett károkat, költségvetést 

készítenek az adott épületekre és a településre vonatkozóan. Ezt követően dolgozták ki a 

segélyprogramot, amit a végrehajtás, majd annak ellenőrzése követett, végül az elszámolással 

fejeződött be a folyamat. 

Az Ökumenikus Segélyszervezet számos magánszemély, cég, gyülekezet, minisztérium, 
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önkormányzat, iskola, művész támogatásával összességében több mint fél milliárd forint értékben 

segíti az árvízkárosultakat.  

2010-ben több mint 1500 árvízkárosult ház helyreállítását hajtotta végre a Segélyszervezet 

Sátoraljaújhelyen, Szendrőn, Ócsanáloson, Felsőzsolcán, Abaújszántón, Edelényben, Rakacán, 

Tolcsván, Erdőhorvátiban és Hernádkak-Belegrádon. További nyolc településen pedig viharkárt 

szenvedett családoknak segített. 

 

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet kétféleképpen támogatta a károsultakat:  

 a szervezet által kiadott vásárlási utalványokkal, amelyekkel az épületekben keletkezett 

kisebb károk helyreállításához szükséges építőanyagokat, valamint  

 az elveszített ingóságaik helyett új háztartási gépeket és bútorokat lehetett megvenni, illetve 

teljes körű újjáépítéssel, kivételes esetekben, pedig közösségi épületek helyreállításával 

vagy felújításával. 

Emellett a Segélyszervezet több esetben közösségi épületek, új intézmények létrehozását, 

újjáépítését is támogatta, néhány esetben pedig az árvízi munkát egy hosszabb távú szociális 

fejlesztési tevékenység is követi, ami egy-egy új intézmény létrejöttét jelenti. 

 

Vörösiszap katasztrófa károsultjai részére nyújtandó segélyezésében való részvétel 

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet a Kolontár és Devecser térségében történt vegyi katasztrófa 

másnapja óta folyamatosan segíti a károsultakat tárgyi adományokkal (tartós élelmiszer, ivóvíz, 

tisztálkodó-szerek, takarítóeszközök, ruhanemű, stb.), átmeneti elszállásolással, étkeztetéssel, 

védőfelszereléssel és minden olyan más tevékenységgel, amelyre a létrehozott koordinációs 

mechanizmusok és a helyi igények szerint szükség van. 

 

A humanitárius gyorssegélyezéssel párhuzamosan a Segélyszervezet megkezdte a felméréseket, 

hogy minél hatékonyabban segítséget tudjon nyújtani az ingatlan- és ingóság-károk enyhítésében. 

Munkáját összehangolja a Katasztrófavédelemmel, a helyi önkormányzatokkal és a helyszínen 

dolgozó más szervezetekkel. A vegyi katasztrófa következtében megsemmisült lakóházak 

károsultjai számára az állam másik ingatlant biztosít.  A lakhatás elemi feltételeinek 

megteremtéséhez a Segélyszervezet a tervek szerint ingóságpótlással járul hozzá. 

 

A segélyhatékonyság érdekében a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet kezdeményezte a Civil 

Humanitárius Koordinációs Központ létrehozását. A központ létrejötte és a koordinációban 

résztvevő civil szervezetek összefogása egyedülálló a magyarországi humanitárius segélyezés 

történetében. A központ működésének köszönhetően a károsultak támogatása klaszterek szerinti 

koordinációban, átfedések nélkül hatékonyan történik. 

 

Hazai természeti katasztrófák – Ipolytarnóc és Bogács 

A Segélyszervezet 2008 júliusában, az ipolytarnóci rendkívüli jégvihar után, azonnal a károsult 

település károsultjainak segítségére sietett, s 500.000 forint értékű tetőfóliával támogatta a 

károsultakat. Szintén júliusban, Bogács településen súlyos károkat okozott a szélsőséges erejű vihar, 

melynek következtében 150 családnak kellett átmeneti szállásra költöznie. A Segélyszervezet 

félmillió forint értékben adott át élelmiszercsomagot (tészta, rizs, olaj, cukor, konzervek) a 

közösségi épületekbe kitelepített 200 fő részére.  

 

2000 tonna tartós élelmiszer 300.000 rászorulónak országszerte 

2009. május és december között összesen 2000 tonna tartós élelmiszert osztott ki az Ökumenikus 

Segélyszervezet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal közreműködésével. A 

mélyszegénységben élő rászorulók támogatása „a Közösség legrászorulóbb személyeinek 

intervenciós készletekből történő ellátása program”, más néven az EU élelmiszer-segélyprogram 

keretében Magyarország közel 300 településén, mintegy 300.000 létminimum alatt élő család, 

kisnyugdíjas részesült az adományból. 
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Mint ismeretes, a Segélyszervezet már negyedik éve vesz részt, a hazai rászorulókat segítő 

segélyakcióban, s tapasztalataira alapozva az elmúlt évek gyakorlatához képest idén mintegy 

háromszoros mennyiségű segélyt osztott szét országszerte.  

Az egyenként közel 11 kilogrammos csomagok lisztet, tésztát, cukrot, kekszet, tejet tartalmaztak. 

Az adomány átadása minden esetben a helyi önkormányzattal együttműködésben történt.  

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 2010-ben szeretné, hogy  még tovább növelhesse az általa 

kiosztandó élelmiszer mennyiségét, ezzel is javítva a gazdasági válság miatt megnövekedett számú 

rászorulók életkörülményeit. 

 

Energiatámogatási program 

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 2009 augusztusában indított villamosenergia-támogatási 

programjával olyan rászoruló családokon és egyéneken tudott segíteni, akiknél 2009. április 16. 

előtt kikapcsolták az áramszolgáltatást, és az egy főre eső jövedelmük nem haladta meg az 57 ezer 

forintot, vagy a védendő fogyasztó kategóriába tartoztak. 

Mint ismeretes a Magyar Energia Hivatal 118/2009. sz. és 427/2009. sz. határozata alapján a 

hatósági áras áramértékesítésnél az értékesítési árrés 2008-ban meghaladta a jogszabályban előírt 

értéket. A többletbevétel 40 százalékát az áramszolgáltatók civil szervezeteken keresztül juttatják 

vissza rászoruló fogyasztóiknak, míg az összeg 60%-a a kormány által létrehozott krízisalapba 

került. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet az E.ON Energiaszolgáltató Kft.-vel kötött 

217.866.000 forintos támogatási szerződés teljes összegét a rászorulók díjhátralékának 

csökkentésére használta fel. A Segélyszervezet a projekt végrehajtása során szorosan 

együttműködött az önkormányzatokkal, családsegítő szolgálatokkal, amelyek nagymértékben 

elősegítették a támogatások minél gyorsabb eljuttatását a kedvezményezettekhez. 

 

3.2.) Nemzetközi téma 

 

A Segélyszervezet nyolc országban (Románia, Szerbia, Ukrajna, Üzbegisztán, Afganisztán, Srí 

Lanka, Palesztin Hatóság, Oroszország (Észak Kaukázus) hivatalosan bejegyzett, illetve 

humanitárius és fejlesztési irodával rendelkezik és az alábbi országokban/régiókban végzett, illetve 

végez humanitárius segélyezést, illetve nemzetközi fejlesztői tevékenységet. 

 

Afganisztán 

Az Ökumenikus Segélyszervezet Afganisztánban 2001 óta több mint 2 milliárd forint értékben 

hajtott végre humanitárius és fejlesztési programokat többek között a Magyar Külügyminisztérium, 

az Önkormányzati Minisztérium, az Európai Unió, illetve a japán- és a görög kormány 

támogatásával. Hivatalosan bejegyzett INGO-ként állandó irodát működtet Mazar-e-Sharif-ban 

(Balkh tartomány), illetve Pul-e-Khumri-ban (Baghlan tartomány). 2009-2010-ben a humanitárius 

segítségnyújtás mellett mezőgazdasági, oktatási, munkahely-teremtési, környezetvédelmi, 

egészségügyi és közigazgatás-fejlesztési szektorokban végzett fejlesztési programokat. A 

Segélyszervezet által egyedüliként kidolgozott stratégia az egymásra épülő munka költséghatékony 

végrehajtását biztosítja, valamint további nemzetközi források bevonását segíti elő. 

 

Hosszú távú fejlesztő programok Baghlanban 

2009-2010-ben eredményesen folytatódtak a Magyar Külügyminisztérium támogatásával 

megkezdett, gazdaságot és társadalmi életviszonyokat javító programok. Khinjan járásban egymásra 

épülő fejlesztések keretében a halgazdaság korszerűsítésével, mini vízerőmű létesítésével valamint 

hűtőház építésével új munkahelyeket teremtett a Segélyszervezet. Tala-wa-Barfak és Dana-I-Ghori 

járásokban komplex mezőgazdasági program keretében gyümölcsösök telepítésével, aszalóház és 

fóliasátrak építésével, képzések szervezésével valamint mezőgazdasági eszközök osztásával javított 

a vidéken élő farmerek és családjaik mindennapi életén. 2008-tól a Segélyszervezet fejlesztési 

stratégiájában kiemelt szerepet kap a szakmai képzés bővítése, melynek keretében írás-olvasás, 

szőnyegszövő, asztalos, egészségügyi tanfolyamokat tartott több ezer afgán számára. A Japán 
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Kormány támogatásával Pul-i-Khumri városában egy szakközépiskola, valamint egy hozzá 

kapcsolódó több mint 100 férőhelyes kollégium kialakítása és teljes felszerelése valósul meg 2010 

év végéig. 2009-ben az oktatási fejlesztések köréből Pul-I-Khumri városban egy női szakképző 

műhely építése és felszerelése, továbbá a tartományi Tanárképző Központ támogatása valósult meg. 

Ezen felül Baghlan-i-Jadid járásban, Mangalan településen egy körzeti klinika építése és 

felszerelése történt meg.  

 

Közigazgatás fejlesztések több tartományban 

A Segélyszervezet a magyar Önkormányzati Minisztérium és az Európai Unió (SPG program) 

finanszírozásában valamint az IOM szakmai felügyeletével indított közigazgatás-fejlesztési 

programokat Baghlan, Balkh és Samangan tartományokban. A projekt célja, hogy hozzájáruljon az 

afgán állam közigazgatásának fejlesztéséhez, melyet egyedülálló módon a Segélyszervezet járási 

szinten szervezett meg. A komplex elemekből álló program három fő pillérre épült. A 

közigazgatásban dolgozók képzésben vettek részt. Járási és tartományi szinten új hivatalokat épített 

a Segélyszervezet, melynek keretében Pul-i-Khumriban 2009 októberében adott át a tartományi 

fejlesztési tanács számára egy kétszintes konferencia épületet. Az új épületben működő tanács 

felelős a tartomány hossztávú fejlesztési stratégiájának kialakításáért és az aktuális programok 

felügyeletéért. A programnak szerves részét képezte a járási irodák felszerelése, valamint a 

fenntarthatóság szempontjából kiemelkedő fontosságú közigazgatási komplexumok megújuló 

energiaforrások által működtetett rendszerekkel való ellátása.  

 

Hulladékkezelés Mazar-i-Sharif városban 

2008 júniusában eredményesen fejeződött be a Segélyszervezet afganisztáni első Európai Unió által 

támogatott programja. Ennek keretében tízezer városi lakos ismerkedett meg a szelektív 

hulladékgyűjtéssel és a higiénikus komposztálás alapjaival. Az ismeretterjesztő tevékenység 

hatására javultak a város közegészségügyi feltételei, kevesebb betegséget regisztráltak a gyerekek 

és a felnőttek között.  

 

Humanitárius katasztrófák 

2007. december és 2008. február között Afganisztán északi és nyugati régiójában 20-30 éve nem 

tapasztalt, rendkívüli hideg tél volt. Az ACT támogatásával fűtés és szigetelési eszközöket valamint 

tartós élelmiszereket tartalmazó egységcsomagok átadásával a Segélyszervezet több mint 3000 fő 

részére tudott életmentő segítséget nyújtani. 

2007. november 6-án, az eddig aránylag békésnek számító északi Baghlan tartományban, 80 halálos 

áldozatot követelő öngyilkos merényletet követtek el. A felmérés eredményeként a Segélyszervezet 

egy több mint 5 millió forint értékű gyógyszer és gyógyászati eszközökből álló segélyt juttatott el a 

tartomány 3 kórházába. A gyors segítségnyújtás a magyar Külügyminisztérium támogatásával 

valósult meg. 

 

 Szerbia - Szandzsák 

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet a 90-es évek eleji háborús krízis időszakában 

gyorssegélyezéssel kezdte meg munkáját a volt-Jugoszlávia területén található államokban. 

Második szakaszként fejlesztési tevékenységgel folytatva a munkát, javarészt mezőgazdasági és 

munkahelyteremtő programokat, illetve ehhez kapcsolódó képzéseket indított. 1995 óta dolgozik 

együtt stratégiai partnerével, a Novi Pazar-i székhelyű Merhamet - Muszlim Humanitárius 

Szervezettel Szerbia-Szandzsák tartományban. Térségbeli munkáját a norvég kormány, a 

Norwegian Church Aid (NCA - norvég egyházi hátterű segélyszervezet), valamint a magyar 

Külügyminisztérium is támogatta.  

 

2008-ban növekvő eredménnyel folytatódott, a gazdacsaládok számára évekkel ezelőtt indított a 

juh- és kecsketenyésztési (élőállat és takarmányjuttatás) program. 

A gyakorlati segítséghez képzések szervezése, szaktanácsadói szolgálat és gazdaszövetség 
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létrehozása párosult. A korábban létrehozott mezőgazdasági szövetkezet több eszközből álló 

gépparkkal gyarapodott (kombájn, traktor, bálázó, takarmánykeverő), emellett a beszerzés, 

értékesítés és földművelés összehangolásában is segíti a gazdákat.  

Hasznosan és eredményesen működnek a Segélyszervezet által létrehozott számítógépparkkal 

felszerelt teleházak, ahol képzések keretében munkakereséshez, elhelyezkedéshez szükséges 

informatikai ismereteket szerezhetnek, valamint angol tanfolyamokon vehetnek részt az érdeklődők. 

Az intézmények fejlődését és kihasználtságát mutatja, hogy 2008-ban már mindkettő az 

önfenntartás útjára léphetett. 

 

A régiós roma fejlesztési program keretében, gyerekek számára egészségfejlesztő képzéseket, 

egészségügyi csomagok osztását, és családjaik lakhatásának biztosítása érdekében építőanyag 

osztást szervezett 2008-ban a Segélyszervezet. 

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet: 

 2008-ban is folytatta a korábbi években elkezdett, helyi partnerszervezetét segítő 

szervezetfejlesztő (szakmai képzések, menedzsmentfejlesztés, EU-s ismeretek, 

pályázatokhoz szükséges ismeretek, tanulmányutak) tevékenységét; 

 2009-ben a norvég támogatás tovább folytatódott, egyrészt a már elkezdett tevékenységek 

folytatásával (pl. szervezet-, mezőgazdaság-, illetve romafejlesztés terén) amelyek új 

projektekkel egészülnek ki, mint például szemléletformálás a családon belüli erőszak 

területén 

. 

Szerbia -Vajdaság 

„Civil szervezetek határon átnyúló együttműködése az EU csatlakozás tapasztalatainak 

átadásában” címmel 2008 októberében indított civil fejlesztési programot az Ökumenikus 

Segélyszervezet és az újvidéki Ökumenikus Humanitárius Szervezettel közösen indította. 

A nyolc hónapos program célja az volt, hogy hozzájáruljon a vajdasági közvélemény 

tudatosságának növeléséhez az EU-csatlakozási folyamattal kapcsolatban. Az intenzív információ-, 

tudás- és tapasztalatcserén keresztül a résztvevő civil szervezetek egyedülálló lehetőséghez jutottak 

az EU irányvonalak alakulásának szoros megfigyelésében, és aktívan részt vehettek a magyar NGO 

EU-bővítéssel kapcsolatos tapasztalatcserében. 

A projekt keretében egy weboldal is készült (http://ei.ehons.org). 

Ennek köszönhetően olyan információs bázis jött létre, amely: tájékoztatási szolgáltatást nyújt, 

valamint megosztja a projekteredményeket a célcsoporttal és a szélesebb közvéleménnyel. A projekt 

keretében több képzési szeminárium, egy budapesti szakmai látogatás és egy záró konferencia is 

megrendezésre került. A résztvevők megismerhették a már EU tagállam Magyarország szociális 

ellátórendszerét, valamint a civil szervezetek és az önkormányzatok közti együttműködés 

gyakorlatát. A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma támogatásával megvalósult projekt egy 

vajdasági civil szervezeteket tömörítő hálózat szervezését is elősegítette.   

 

Ukrajna-Kárpátalja 

A 2009-es év folyamán az ADVANCE - Kárpátaljai Tanácsadó és Fejlesztő Központban tovább 

folytatódott a korábbi évek dinamikus fejlődése. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet és a 

HEKS (svájci protestáns segélyszervezet) által közösen alapított szervezet általános tevékenységein 

túl, jelentős oktatásfejlesztési és szakképzési, közösség- és térségfejlesztési tevékenységet végzett. 

2009-ben is eredményes volt az APRODEV kelet-európai platformja és az ADVANCE közti 

nemzetközi együttműködés is. A beregszászi iroda munkatársai emellett részt vettek az Ökumenikus 

Segélyszervezet 2009. júniusi segélyprogramjában, mely a beregi térséget sújtó jégzivatarok és 

viharok károsultjait segítette négy településen. 

 

„Civil szervezetek határon átnyúló együttműködése az EU szomszédságpolitikájának 

viszonylatában” elnevezésű - civil fejlesztési program 2009-ben folytatódott a Magyar 

Ökumenikus Segélyszervezet és az ADVANCE Kárpátaljai Tanácsadó és Fejlesztő Központ 

http://ei.ehons.org/
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közreműködésével.  

A nyolc hónapos projekt célja az volt, hogy hozzájáruljon a kelet-európai régió stabilitásának, 

demokratizálódásának erősödéséhez, valamint a határon átnyúló regionális együttműködésén 

keresztül a civil szféra szerepének növeléséhez Ukrajna nyugati részén. 

A program biztosította a két szervezet által létrehozott ACCORD (Association of Civil 

Organizations for Development in Western-Ukraine) civil hálózat fejlesztését és működését, ezáltal 

is elősegítve a régió hosszú távú fejlődését. Ezen célt képzések, tréningek, műhelytalálkozók és 

konferenciák, valamint a Segélyszervezet és más szervezetek EU-s tapasztalatainak és ismereteinek 

gyakorlati átadásával kívánta elérni a két szervezet.  

Az információk átadását egy háromnyelvű (magyar, ukrán, angol) honlap (http://civilinfo.org.ua), és 

egy kiadvány létrehozása is segíti.  

 

2008 közepén befejeződött a szervezet legjelentősebb programja, amely egyedülálló volt a régióban 

mind a támogatót, mind pedig a projekt komplexitását tekintve.  

A 2006 májusában, az Európai Unió támogatásával indult „A lakosság marginalizált csoportjainak 

támogatása, intézmény- és hálózatépítés Ukrajnában” elnevezésű EuropeAid program 

Ukrajnában-Kárpátalján.  

Az összesen több mint 250.000 euró összköltségvetésű fejlesztő projekt általános célja: 

 a munkanélküliek, elsősorban a roma kisebbséghez tartozó és a fogyatékkal élő személyek 

társadalmi integrációjának az elősegítése volt, melyhez képzési lehetőségeket és különböző 

tanácsadási szolgáltatásokat biztosított a program. 

  A tevékenység másik fő célja a partnerszervezet, az ADVANCE Kárpátaljai Tanácsadó és 

Fejlesztő Központ részére szellemi erőforrás-fejlesztés biztosítása, valamint egy új, 20 civil 

szervezetet tömörítő NGO hálózat létrehozása volt. 

 

Dél-Oszétia 

A 2008. augusztus 7-én kitört háború során az ENSZ becslése szerint több mint százezren 

menekültek el otthonaikból. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 2008. augusztus végén 

felméréseket végzett és gyorssegélyosztást szervezett a helyi menekülttáborokban. Eközben az 

Egyházak Világtanácsa (WCC) felkérésére a Segélyszervezet igazgatója, az ACT-International 

képviseletében Grúziában, Dél-Oszétiában és Oroszországban nemzetközi tényfeltáró munkában 

vett részt. Ezek mellett a DanChurchAid felkérésére hat faluban 850 család számára, több hónapra 

elegendő alapvető higiéniai szereket, téli és átmeneti ruházatot, ágyneműt, valamint konyhai 

eszközöket osztott ki a Segélyszervezet. 

 
Palesztina 

A 2008. december végén kitört izraeli-palesztin háború miatt bajbajutott emberek megsegítésére 

humanitárius akciót indított Gázában a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. A napokon át tartott 

bombázás és a hónapokkal korábban bevezetett embargó következtében a boltok teljesen kiürültek a 

térségben, az ivóvíz beszerzése egyre nehezebbé vált, valamint megszűnt a gáz ellátás és csak 

időszakosan volt áramszolgáltatás. A háborús konfliktus következtében több mint ezer ember halt 

meg, a sebesültek száma pedig meghaladta a háromezret. A Segélyszervezet januárban közel 3 

millió forint értékű humanitárius segélyt osztott szét a Gázai övezetben található Khanyunes város 

és a vonzáskörzetében található kisebb települések nélkülöző családjai számára. Az egyenként 12 

kilogrammos egységcsomagok tartós élelmiszereket (rizst, tésztát, olajat, hal- és borsókonzerveket, 

teát, paradicsomszószt és levesfűszert) tartalmaztak. A segélycsomagok több mint 2000 ember 

számára nyújtottak azonnali életmentő segítséget. 

 

Haiti 

A Segélyszervezet a 2010. január 12-én, Haitin történt földrengést követően nemzetközi 

koordináció keretében azonnali humanitárius segélyprogramot hajtott végre. Az 5 millió forint 

értékű gyógyszereket és tisztító szereket tartalmazó szállítmányt menekülttáborokban lakók, 
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valamint kórházak között került kiosztásra. A féltonnás szállítmány repülőn érkezett Santo 

Domingóba. A Haitivel szomszédos Dominikai Köztársaság fővárosától alig 250 kilométerre 

fekszik Port-au-Prince, de a viszonylag rövid utat majdnem három nap alatt tette meg a szállítmány. 

Az azonnali segélyprogram mellett a Segélyszervezet megkezdte a rekonstrukciós, újjáépítési 

feladatok felmérését is, illetve az LRRD és a későbbi újjáépítési feladatok hatékony elvégzése 

érdekében szoros kapcsolatot épített ki a térségben folyamatosan jelen lévő partnerszervezeteivel   

 

Oktatási infrastruktúra rehabilitációja 

A Segélyszervezet iskolák és gyermekotthonok újjáépítésében és felszerelésében vesz részt. A 

kiküldött munkatárs helyszíni felmérései alatt összesen 19 intézmény helyreállításához gyűjtött 

anyagot. Az érintettség és rászorultság alapján a Segélyszervezet a földrengés epicentrumához 

legközelebb fekvő Leogane-ban és a nagyvárossal szomszédos Darbonne faluban épít újjá két 

romba dőlt iskolát, amelyekben összesen kétezer diák tanult a katasztrófa előtt. Ezt a munkát a 

Segélyszervezet nemzetközi kötelékben, az ACT Alliance partnerszervezetivel közösen végzi. 

 

 

Burma 

2008. május 3-án súlyos pusztításokat végzett a Nargis ciklon Burmában (Mianmar). A 

Segélyszervezet Thaiföldön tartózkodó délkelet-ázsiai képviselője már a természeti katasztrófát 

követő napokban elutazott Bangkokba. Burma heteken át nem adott belépési engedélyt a 

nemzetközi segélyszervezeteknek. Ezért a Segélyszervezet végül a nemzetközi hálózatán keresztül, 

a helyszínen dolgozó partnerszervezeteinek közreműködésével segítette a károsultakat. 

 

Kína – Nemzetközi kötelékben 

A 2008. májusi szecsuáni földrengést követően az ACT-International kötelékében, több mint 30.000 

károsult segélyezésében vett részt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Gansu, Sha’anxi és 

Szecsuán tartományban. A leginkább károsult területeken károsultjai élelmet, takarókat, esőkabátot 

és átmeneti szállás építéséhez szükséges ponyvákat kaptak.   

 

Üzbegisztán 

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 2001-ben kezdte meg üzbegisztáni munkáját. Kisebb 

humanitárius segélyprogramok lebonyolítása után, 2005-2007 között uniós támogatással hajtott 

végre egy fejlesztési programot Kibrai járásban az OPA-Singillar nevű fogyatékosokat segítő helyi 

szervezettel.  

2009-ben egy újabb uniós program végrehajtásának előkészítése folyt, ami az induló program 

végrehajtásának elengedhetetlen alapfeltétele. Az öt üzbég és egy dán szervezet bevonásával induló 

24 hónapos program célja, hogy a fogyatékkal, élőkkel és hátrányos helyzetű csoportokkal 

foglalkozó üzbég civil és állami szereplők között erőteljesebb szakmai párbeszéd, hatékonyabb 

együttműködés alakuljon ki. A program során 39 szakmai találkozó kerül megrendezésre. A 

Segélyszervezet és partnerei 3 stratégiai dokumentumot készítenek el, illetve az üzbég civil és helyi 

állami szervezetek képviselői magyarországi tanulmányúton ismerkednek meg a magyar civil és 

állami szektor szociális területen történő együttműködésével. 

 

 

 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat  
 

1.) Kutatások, konferenciák szervezése  

1. 1.) Hazai témák 

 

Hajléktalan és roma családok társadalmi integrációja. 

A megoldásra váró szociális problémák közül kiemelt jelentőségű a nagyvárosi hajléktalanok, 
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valamint a kis és nagy településeken egyre inkább leszakadó – elsősorban roma – lakosság 

szegregációjának felszámolása, társadalmi integrációjának elősegítése. 

E téren a Magyar Máltai Szeretetszolgálat eredményesen folytatta két modell értékű programját, 

melyek nemcsak az érintett rászoruló rétegek élethelyzetének megjavítását célozzák, hanem 

komplex felzárkóztató vidékfejlesztési programok is egyben, mint a „Befogadó Falu” program a 

Heves megyei Tarnabodon és Erken és a „Lakhatási és szociális” integrációs program Monoron, 

Táskán és Pécs-Györgytelepen, Veszprémben (10 emeletes toronyház) 

 

2.) Képzések és felkészítések 

2.1.) Hazai témák 

 

Önkéntes katasztrófavédelmi munkatársak felkészítése. 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat komplex segítségnyújtásra képes önkéntes katasztrófavédelmi 

munkatársak felkészítésére indított tanfolyamokat hazai és nemzetközi résztvevők részére 2009-

ben. 

 A képzést sikeresen elvégzők bekapcsolódtak a Szeretetszolgálat katasztrófavédelmi munkájába.  

Az egyik képzést romániai, a másikat ukrajnai testvérszervezettel közösen szervezte és bonyolította 

le a Szolgálat. További eredményként jelentkezik az is, hogy ezután a Kárpát-medencében 

előforduló katasztrófák kezelésére együttműködési képes civil szervezetek országhatárokon átívelő 

segítsége is rendelkezésre áll. 

 

 

3.) Humanitárius tevékenység 

3.1.)Hazai témák 

 

Az elmúlt években, hazánkban és a Kárpát-medencében gyakran fordultak elő árvizek, rendkívüli 

esőzések, buszbalesetek, a távolabbi vidékeken, pedig földrengések, szökőár.  

A katasztrófa által érintett embereknek, családoknak, közösségeknek segít a szervezet korra, nemre, 

felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül. 

A segítő szervezetek ilyenkor többnyire kutató-mentő egységeket, segélyszállítmányokat küldenek a 

helyszínre. Szükség van olyan segítőkre is, akik végig, – hosszabb időn keresztül – a károsultak 

mellett vannak.  A Szeretetszolgálat személyei a katasztrófa helyszínén felmérik az érintett emberek 

valós szükségleteit. Feltárják azokat a problémákat, amelyek az állami és egyéb szervek figyelmét 

elkerülik, ezek megoldásában segítséget adnak.  Közösséget vállalva a károsultakkal meghallgatják 

panaszaikat, vigaszt nyújtanak.  

 
Árvíz és ipari katasztrófák áldozatainak megsegítése 

A Szeretetszolgálat 2010-es hazai katasztrófák esetében mind a tavaszi árvíz, mind az ajkai ipari 

katasztrófa áldozatainak megsegítésében nagy erőkkel vett részt. Szerepvállalása a védekezők 

élelemmel való ellátására, a kitelepítettek orvosi ellátására, a helyreállítás során az érintett lakosság 

pszichoszociális ellátására és végezetül az elkészült házak berendezésére terjedt ki (bútorok, 

háztartási gépekés egyéb felszerelések adományozásával.) 

 

A vörösiszap katasztrófa áldozatainak támogatása 

Ez esetben több mint 120 család ideiglenes elszállásolásáról a Máltai Szeretetszolgálat 

gondoskodott, továbbá a cigány kisebbséghez tartozó néhány család számára lakhatás céljára 

házakat is vásárolt. A Szolgálat tagjai a humanitárius segítségtől az újjáépítés különböző fázisán 

keresztül a katasztrófa felszámolásának legvégéig dolgoznak a helyszíneken. 
 

Különböző támogató akciók szervezése és megtartása.  A pontok mérete túl nagy. 
 „Idősbarát lakásprogram” 
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Célja: a 65 esztendőnél idősebb, többnyire magányos emberek lakásainak átalakításával, 

akadálymentesítésével lehetővé tegyék, hogy minél tovább élhessenek saját otthonaikban. 

Eredmény: A program végrehajtása során 706 lakásban tudtuk megoldani, hogy az  

                  idősek életvitele könnyebb legyen.  

A lakásprogram szeptember 21-22-én, Mezőkövesden értékeléssel, konferenciával zárult.  

 „Jó látás ajándékba”: A 60 esztendős Ofotért „születésnapja” alkalmából felajánlotta, hogy 

ingyenes szemvizsgálatot követően szemüveggel látja el azokat, akik anyagi körülményeik 

miatt kénytelenek lemondani a jó minőségű szemüvegről. A Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat segítségével ezer ember jutott hozzá az ingyenes vizsgálathoz és a jobb 

minőségű szemüveghez.  

Eredmény: A rászorulóknak így juttatott adomány értéke 7 millió forint volt. 

 „Csészényi gondoskodás”: a Douwe Egberts Omnia kávé forgalmazójának, a Sara 

LeeHungary Zrt. cégnek akciója, melyet az MMSz támogatására szervezett. 

Eredmény: A program során 7.352.088 csészényi kávé adomány jutott el a vásárlók  révén a  

 Szeretetszolgálathoz. 

 „Hálózat a közösségért”: A Dél-magyarországi Áramszolgáltató bevételének meghatározott 

részét visszatérítette 2852 fő rászorult részére 2009-ben Csongrád és Békés megyében a 

Magyar Máltai Szeretetszolgálaton keresztül a közüzemi tartozásuk jóváírásával.  

 „Adni öröm” karácsonyi élelmiszer-gyűjtő akció: Az MMSz 6 nap alatt 118.122 kg 

adományt gyűjtött össze az ország Spar csoporthoz tartozó 174 üzletében. Szeretetszolgálat 

az országos hálózatában több mint 25.000 karácsonyi csomagot készíthetett és oszthatott 

szét a rászorulóknak. 

 

Szociális és egészségügyi intézményes ellátás 

A magyarországi szociális ellátórendszer elmúlt tizenöt év során bekövetkezett változása 

következtében az MMSz egyre nagyobb mértékben részt vesz a szociális ellátórendszer intézményes 

szegmensében is állami feladatok megoldásában. 

A kiépített rendszerét fejleszti és új intézményként 24 órás ellátást nyújtó egészségügyi centrumot 

nyitott az MMSz Szegeden. 

 

Innovatív programok és modellek, szociálpolitikai stratégiák megvalósítása 

 „Játszva megelőzni” Máltai játszótér és játszóház program 

 „Hangyaboly”- gyermekfoglalkoztatási program. Budapesten 29, vidéken, 19 helyen. 

 „Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés - tolókocsi szerviz. 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat évente12-15 millió forinttal támogatja a működését. 

 „Mentőszolgálat működtetése.” 

Heti 4 alkalommal, 24 órás szolgálattal, 150 fős önkéntessel. 

 „Veled Érted”. A bevásárló központokban csellengő fiatalok számára szabadidős progarmok 

szervezése 

Megjegyzés: Az adatok a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2009. évi közhasznúsági jelentéséből 

származnak. 

 

 

3.2) Nemzetközi témák 

 

Nemzetközi segítségnyújtás 

 A Ketsana tájfun vietnami áldozatainak kezeléséhez a Da Nang kórház számára a 

Szeretetszolgálat humanitárius segélyszállítmányt szállított, amely gyógyszerekből állt. Az 

akciót a Külügyminisztériummal együttműködve á le (2009). 

 Az ukrán egészségügyi hatóságok számára szállítottak humanitárius segélyként fertőtlenítő 

szereket és védőfelszereléseket az új influenza elleni védekezéshez. (2010) 
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 Nemzetközi fejlesztési tevékenységként Srí Lankán egy óvoda építését indította el a 

szervezet, amely Vuk ovi néven 2011-ben készül el. A programot a Külügyminisztériummal 

együttműködésben bonyolítják le. (2010-11) 

 

 

 

Oltalom Karitatív Egyesület (OKE)  

 

 
1.) Kutatások, konferenciák szervezése  

1.1.) Hazai témák 

 

„Új fogyasztói kosár elkészítése”. 

Cél: Szakmailag megalapozott, színvonalas felmérés alapján pontos információk összegyűjtése a 

rászoruló családok igényeiről, kiadásairól, szükségleteik költségéről.  

Megoldott részfeladatok: közel 100 rászoruló család igényeinek pontos felmérése. 

Résztvevők: önkéntesek és szociális munkások. 

Határidő:2011. május  

 

 

1.2.) Nemzetközi témák 

 

Szegénység Elleni Küzdelem Világnapja rendezvény 

A rendezvények célja: felhívni a hazai lakosság figyelmét a hazai és nemzetközi szinten jelentkező 

szegénységben élők sanyarú helyzetére, megteremteni a feltételeket az aktív segítség 

megvalósítására. 

Rendezvények:  

 Menhely Alapítvány  „Fedél Nélkül” kiállítása 

 „Ki-tekint-Ő” szocio-képkiállítás 

 A szegénység relatív – példák – Kongóból 

 „Szomáliai menekültek Kenyában” fotó kiállítás 

 Összeállítás az Afrikai Magyar Egyesület kelet- kongói orvos munkájáról 

 A mozambiki batik művészet bemutatása 

 „ A szegénységről 3 tételben” c. dokumentumfilm bemutatása az egyéni sorsokon keresztül 

 Az afrikai mezítlábas gyermekek részére cipőgyűjtés 

Résztvevők: 20 civil szervezet 

Helye és ideje: Budapest, 2010, október 14-17. 

 

 

2.) Képzések és felkészítések 

2.1.) Hazai témák 

 

Képzési program kidolgozása – a projekt pontos címének és részletes, munkatervének 

meghatározása jelenleg folyamatban van. 

Cél: a hazai és az európai futballszeretők körében népszerűsíteni és elterjeszteni a Fair Play futball 

alapjait. A következő években ennek szellemében a szomszédos országok csapataival rendszeres 

határ menti, illetve határ közeli mérkőzések szervezése. 

Feladatok: 

 2010 a képzési program elkészítése 

 2011 a képzési program lebonyolítása 

 2012 a képzési program bővítése a tapasztalatok alapján 
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Együttműködők, támogatók: Oltalom Karitatív Egyesület, Oltalom Sportegyesület, 

Bűnmegelőzési Központ 

Ideje: 2010-2013. 

 

 

3.) Humanitárius tevékenység 

3.1.) Hazai témák 

 

Hazai segítségnyújtás 

 Az Oltalom Karitatív Egyesület kézműves karácsonyi ajándékvására a Vörösmarty téren, a 

hajléktalan emberek segítése céljából.  

Határidő:  2009. december 12. 

 Szendrői árvízkárosultak megsegítése, önkéntes munka. A munkában hajléktalanok, szociális 

munkások, főiskolás dolgozók és tanulók vettek részt: 24 roma család házának a 

helyreállításában segédkeztek. Az önkéntes munkában 25 hajléktalan vett részt. Az akcióban 

több tonna ruhaneműt, bútorokat, tartós élelmiszert, palackos vizet osztottak ki. 

Ideje: 2010. június 10-12. 

 Több mint félmillió forintértékben élelmiszercsomagokat, ágyneműt és ruhát adományoztak 

250 árvízkárosult és hajlékát elvesztő embernek. Az élelmiszer- és ruhaadományt többek 

között Sátoraljaújhelyre, illetve az Abaújkéri Wesley János Iskolába járó árvízkárosult 

diákok családjainak juttatta el a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség és az Oltalom 

Karitatív Egyesület 

 Ideje: 2010. május 

 

Az Oltalom Karitatív Egyesület alaptevékenységének fejlesztése és főbb eredményei. 

Az Egyesület az elmúlt három évben – egyre erősödő mértékben – foglalkozik a rászorulók 

megtalálásával, támogatásával valamint érdekükben a közvélemény figyelmének és szolidaritásának 

a felkeltésével. 

 

Ennek elérése érdekében végzett tevékenységek irányai: 

 felvilágosítás, ismeretterjesztés, lelki gondozás és rehabilitációs foglalkoztatási tevékenység 

 szociális szolgáltatás, családsegítés, időskorúak gondozása 

 karitatív, egészségmegőrzést elősegítő, betegségmegelőző, gyógyító és egészségügyi 

rehabilitációs tevékenység 

 perifériára sodródott, hátrányos helyzetű emberek, rétegek képességeinek fejlesztése, 

foglalkoztatásuk elősegítése 

 a magyarországi etnikai kisebbségek és a határon túli magyarság segítésével kapcsolatos 

tevékenység 

 gyermek- és ifjúságvédelem, érdekképviselet valamint az ezekhez kapcsolódó tudományos 

tevékenység, kutatás, felmérések készítése 

 

Néhány fontosabb adat az ellátás terén. 

 Hajléktalanok egészségügyi ellátásban részesült: a járóbeteg-rendelésnél 6380 fő; a mozgó 

orvosi szolgálatnál 785 fő; a bőrgyógyászati szakrendelésen 1381fő, kórházi ellátásban 763 

fő 

 Hajléktalanok szociális gondozásban részesült- a Női Átmeneti Szállón 146 fő 

 Gyermekvédelem: a Családok Átmeneti Otthonában 37 anya és 60 gyermek 

 Nevelőszülői hálózatban 5 személy nevelőszülői és 2 személy utógondozói ellátásáról 

gondoskodtunk 

 Éjjeli Menedékhelyen, a Dankó u. 9. szám alatti épületünkben 37 900 alkalommal 

használták a szállást 
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 A nappali ellátásban, a Dankó u. 9. szám alatti épületünkben 105 130 főt regisztrált 

 Népkonyhán 54 750 adag ebédet szolgáltak fel 

 Utcai szociális munkások összesen 988 hajléktalan személy részére nyújtottak segítséget 

 „Fűtött Utca” éjjeli menedékhelyén 71 000 alkalommal nyújtottak szállást, a nappali 

ellátásban 98 000 főt regisztráltak, 567 fő részére nyújtottak szociális és mentálhigiénés 

segítséget, összesen 1997 alkalommal 

Az adatok a 2009. évet reprezentálják és döntően Budapestre vonatkoznak. 

Az eredmények 2010. évi összegzése 2011. március 30-ig készül el. 

 

 

4.) Egyéb rendezvények 

4.1.) Hazai témák 

 

20 éves az Oltalom Karitatív Egyesület- ünnepi rendezvény 

Rendezvény főbb megállapítása: Az elmúlt húsz esztendőben több millió esetben fordultak 

segítségért az egyesülethez, több mint egymillió százezer adag ebédet osztottak ki.  

Eredmények: 

 1992. december: egy pincehelyiséggel megnyílik az Éjjeli Menedékhely 

 1993. megnyílik a Nappali Melegedő 

 1993. ősz: megkezdi működését a 100 adagos Népkonyha 

 1994 első negyedéve: megnyílik orvosi rendelőnk, majd ugyanazon év őszén az Oltalom 

Kórház 

 1994 novembere: beindul utcai szociális munka 

 1995. december: beindul szociális mentőszolgálat 

 1996. szeptember: megnyílik a férfi Átmeneti Szálló 

 1997. beindul fogászati rendelés 

 1998. január 1. kiemelkedően közhasznú szervezetté minősül az egyesület 

 1998. árvízkárosultakat megsegítése, megnyílik az ingyenes fodrászat, valamint beindulnak 

a kézműves foglalkozások 

 1999. árvízkárosultaknak segélyszállítás Ukrajnába, jogsegély-szolgálat beindul, albán 

újjáépítési misszióban való részvétel 

 2000. az Oltalom átveszi a fővárostól a József nádor téri Női Átmeneti Szállót és a Családok 

Átmeneti Otthonát, megnyílik a budapesti Menekültszálló 

 2002. elkezdi működését a pszichiátriai részleg; először jelenik meg az egyesület 

Vörösmarty téri karácsonyi vásárban  

 2003. elindul a Családok Oltalom Szolgálata nevelőszülői hálózat, megnyílik a békéscsabai 

menekült gyerekek számára létrejött otthon, és üzemelni kezd szociális varroda 

 2003. december: megnyílik a Fűtött Utca 

 2005. megalakul az Oltalom Sportegyesület, elkezdődnek a terápiás foglalkozások és elindul 

a kelkigondozói szolgálat 

 2006. augusztus: nyilvántartásba veszik a Csillagszálló utcai kulturális lapot 

 2008 tavasza: megalakul az Oltalom Kulturális Kör 

 

Résztvevők: kb. 200 fő, köztük Budapest volt főpolgármestere, Józsefváros országgyűlési és 

önkormányzati a Szociális és Munkaügyi Minisztérium főosztályvezetője, Oltalom Kulturális Kör 

(hajléktalan zenekar) 

Helyszín: Wesley János Lelkészképző Főiskola 

Időpont: 2009. május 10. 

 

Sport rendezvények: 
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 Peace One Day – One Day, One Goal futball-bajnokság. 

Eredmény: Az Oltalom csapata 3. helyet ért el 

Helye és ideje: Szeged, 2009. szeptember 22.  

 Hajléktalan Labdarúgó Világbajnokság 

Eredmény: Eredményes részvétel a negyedik világversenyen, amelyen magyar játékosok is 

szerepeltek 

Helye és ideje: Milánó, 2009. szeptember 6. 

 Hajléktalanok Labdarúgó Világbajnokság 

Eredmény: 31. helyezés a 64 résztvevő közül 

Helye és ideje: Rió de Janeiro, 2010. szeptember 19-29 

 Oltalom Nemzetközi Fairplay Futball Bajnokság. 

A barátságos mérkőzés résztvevői: az Oltalom Sportegyesület, Hajléktalan Labdarúgó 

Válogatott, a Román Hajléktalan Labdarúgó Válogatott, a Nemzeti Sport újságírói, egy dél-

afrikai migránsokból, valamint egy izraeli fiatalokból álló formáció. 

Szervező: Oltalom Karitatív Egyesület. 

Eredmény: 4. hely. Az Egyesület maradéktalanul elérte azt a célt, hogy motiválja  a 

különböző ágazatok és országok közötti együttműködést.  

Helye és ideje: Makó, 2009. szeptember 6. 

 

Oltalom Karitatív Egyesület részvétele a Szociális Expón 

Program: 

 Oltalom Kulturális Kör zenekarának fellépése. 

 Szociofotók bemutatása.  

 Roma gyilkosság egyik áldozatával való beszélgetés. 

 „Hajléktalan árvízi szereplők Szendrőn” dokumentumfilm bemutatása. 

Résztvevők: Oltalom Karitatív Egyesület képviselői (szociális munkások, terápiás 

foglalkoztatók, vezetők), Oltalom Kulturális Kör (hajléktalan zenekar) 

Helye és ideje: Budapest, József Attila Művelődési Központ, 2010. november 10. 

 

4.) Korszerű módszerek 

 

Csillagszálló” kulturális utcalap készítése és terjesztése - Oltalom Karitatív Egyesület formabontó 

kiadványa. 

A lap terjesztése újszerű módon segít a hajléktalanokon. Az újság árusítása nem pusztán 

munkalehetőséget biztosít számukra, hanem alkalmat a kapcsolatfelvételre és önmaguk 

elfogadtatására. A kapcsolattartást (a személy elfogadtatását) segíti az is, hogy a lap terjesztőit 

támogatják az őket kísérő szociális munkások. A lap árusításánál – más utcalapoktól eltérően – alá-

fölérendeltségtől mentes, partneri viszonyt alakítottak (alakítanak) ki a kísérők a hajléktalanokkal, 

illetve a lapok árusításával valódi kulturális értéket kínálnak az érdeklődőknek. 

A havi lap foglalkozik: szépirodalmi, publicisztikai és szociográfiai kérdésekkel, olyan alapvető 

emberi léthelyzeteket, létkérdéseket járnak körül, mint a hajléktalanság, a psziché, a prostitúció, a 

törvényen kívülre kerülés, valamint életünk meghatározó élményeit dolgozzák föl.  E kérdések 

mindenki számára fontos emberi üzenettel bírnak. 

A lap olvasói: döntően egyetemisták és főiskolások, akik az igényes olvasnivaló mellett szakmai 

forrásként is hasznosítják a Csillagszállót.  

A folyóirat másik fontos törekvése a kezdő kortársírók, költők, képzőművészek bemutatása. 

Hazánkban az elmúlt évtizedben a szépirodalom olvasása kevesek kiváltsága lett, sokan nem 

találják az utat az igényes, de közérthető kortárs irodalomhoz. A Csillagszálló kulturális folyóirat a 

kortárs írók és irodalomkedvelők egymásra találásában is segítséget nyújt.
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Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány (EÖKiK) 
  

 

1.) Kutatások és konferenciák szervezése  

1.1.) Hazai témák 

 

Cigánynak lenni Magyarországon-jelentés 2007.   

Kutatás keretében végzett felmérések és a készített dokumentumok: 

 Válogatás a magyarországi romákat érintő legfontosabb eseményekről. 

 Jóléti alternatívák és a szegénység. 

Szegénység, jövedelmi egyenlőtlenségek, munka-erőpiaci kirekesztés, jóléti transzferek 

Magyarországon és Szlovákiában. 

 Romániai cigány közösségek migrációs stratégiája. 

 Gáborcigányok. 

 Programok a cigánytelepek felszámolására. 

Résztvevők: a Közalapítvány tagjai. 

A kiadvány felhasználói: Egyetemek, főiskolák hallgatói, a téma kutatói és illetékes állami 

szervezetek szakemberei 

Kiadvány címe és a megjelenés ideje: „A gyűlölet kertjében” , 2008.  

 

Kisebbségi Sajtófókusz napi szerkesztése és megjelentetése.  

A sajtótermék a megjelent napi hazai és fontosabb nemzetközi hírforrások kisebbségpolitika és 

kutatások aktuális híreit közli, valamint a külhoni magyar közösségek és a hazai etnikai 

kisebbségek helyzetéről ad tájékoztatást. A hírportál elérhető a világhálón. 

 

 

1.2.) Nemzetközi témák 

 

Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (EGTC) létrehozása  

Munka tárgya: Két ország  területén működő szakemberek közös fejlesztéseinek, elvi és gyakorlati 

kérdéseinek kutatása és az eredményeinek bemutatása. A magyar-szlovák határ mentén a közösségi 

jog alkalmazásával a területi (pl. határ menti) együttműködések hatékonyságának növelése, 

kiküszöbölve az eltérő nemzeti szabályozások, okozta problémákat. 

Feladatok: A kötelező dokumentumok kidolgozásában való részvétel, illetve annak kidolgozása: pl. 

államok közötti szerződés és a létrejövő szervezetre vonatkozó alapszabály megalkotása, valamint a 

kötelezően meghatározott szervek – Közgyűlés – és tisztségviselők - igazgató - megválasztása 

előkészítésében és lebonyolításában való részvétel. 

Hatékonyság – a közös tevékenységet folytató új szervezet főbb előnyei: 

 önálló jogi személyiség, legteljesebb jogképesség 

 ingó- és ingatlan vagyont szerezhet, és azzal rendelkezhet 

 személyzetet foglalkoztathat 

 bíróság előtt eljárhat 

 több tagállam résztvevőinek autonóm testülete: saját költségvetéssel, szervezettel és 

szerződő képességgel rendelkezik 

 uniós pályázat esetén teljesíti a partnerség kritériumát. 

 

Programok, projekt-tervek kidolgozásának és megvalósításának lépcsőfokai. 

Az EÖKiK javaslata: Prioritások meghatározása, Szervezet(ek) létrehozása, Források 

beazonosítása, valamint projektek megvalósítása. 
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A projekt kezdő időpontja: 2009. november 9. 

 

Szlovák-magyar értelmiségi kerekasztal beszélgetés a magyar–szlovák viszonyról. 

A fórum megállapításai és a probléma enyhítése érdekében tett elhatározások: 

 Néhány éve mind Szlovákia, mind Magyarország az Európai Unió tagja és mégis számos 

konfliktus van a két állam között. A problémák megoldását mindkét ország az Európai 

Unióhoz való csatlakozástól, egy közös közösségbe tartozástól várta. Remélte, hogy az 

Európai Unió jótékony hatását fogja éreztetni Kelet-Közép-Európában, és az kiterjed az itt 

élő népekre is. Például a két szomszéd nép, a szlovákok és a magyarok kapcsolatát a 

továbbiakban kevesebb konfliktus terheli. 

 A szlovák és a magyar társadalom esetében bevált a feltételezés, ugyanakkor a politika 

mindinkább erősen konfliktusos. 

 A résztvevők hangsúlyozták, hogy a szembenállás csökkentése érdekében nagyon fontos, 

hogy a civil társadalom, benne az értelmiség is fellépjen. 

Eredmény: A kerekasztal résztvevői egyetértettek abban, hogy a szakmai kérdések 

áttekintésével, megtárgyalásával meg kell határozni azokat a feladatokat, amelyeket közösen, 

összefogva a hazai és a szlovák értelmiségnek kell megoldania, bevonva a munkába a két 

ország civil szervezeteit és velük szoros együttműködést kell kialakítani a sikeres munka 

érdekében.   

Résztvevők. 

 Prágai Károly Egyetem Kelet- és Közép-európai Tanulmányok Intézetének igazgatója, 

Csehszlovákia volt budapesti nagykövete, volt kulturális miniszter 

 Történész, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja 

 Comenius Egyetem egyetemi tanára, szlovák esztéta, esszéíró, filozófus 

 Szlovák Nemzeti Múzeum kurátora 

 MTA TTI tudományos tanácsadója, az ELTE BTK egyetemi tanára 

 Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány elnöke  

 Nagy Imre Társaság Budapesti Szervezetének elnöke 

Helye és ideje: Budapest,  2009. január 19. 

 

A szlovák gazdaság és Dél-Szlovákia magyarlakta vidékeinek fejlődése az EU-csatlakozás óta.  

A tanulmány elemzi  az első időszak makrogazdasági mutatóit, a szlovák gazdaság fejlődését a 

2004-es EU- s csatlakozástól 2008-ig és a  2009-ben kibontakozó válság hatásait. 

A tanulmány második része a szlovák-magyar határ magyarlakta vidékeit vizsgálja a tárgyalt 

időszakban. 

A regionális gazdasági mutatókon alapuló vizsgálat mellett a tanulmány értékeli az egyes régióknak 

a határ túloldalán elterülő, párhuzamos magyarországi régiókkal való gazdasági kölcsönhatásait, 

amelyek Magyarország és Szlovákia uniós, majd a schengeni övezethez való csatlakozásával 

felerősödtek. Ezen kölcsönhatások, a velük járó jelenségek (határon átnyúló munkaerő-mozgások, 

bevásárló-turizmus), és az ezeket kiváltó, a határ menti párhuzamos régiók közötti gazdasági 

különbségek is bemutatásra kerülnek. 

A tanulmány célcsoportja: Egyetemi és főiskolai hallgatói, a téma kutatói és állami intézmények 

szakemberei 

A tanulmány megjelenésének helye és időpontja:  EÖKIK Műhelytanulmányok, 2010.02.05. 

 

 

Roma Polgárjogi Alapítvány (RPA)  
 

 

1.) Kutatások, konferenciák szervezése  
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1.1.) Hazai témák 

 

„Esélyegyenlőséget a foglalkoztatásban”c. Program, 2005-2008. 

A program a Roma Polgárjogi Alapítvány, az ELTE-Jogklinika Alapítvány és a Volszi Bt. közös 

együttműködésében valósult meg. .A Fejlesztési Partnerség az EQUAL program keretein belül 

„esélyegyenlőségi szakember”-képzés feltételrendszerét dolgozta ki, amely tíz hónapig tartó, 

bentlakásos, akkreditált felnőttképzési programot eredményezett. 

A program célja: hozzáértő szakembereket képezni a hátrányos megkülönböztetés visszaszorítása és 

az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében.  

Az RPA vállalta, hogy a képzési programban résztvevő ötven fő munkanélküli, illetőleg inaktív 

személy közül fele-fele arányban foglalkoztatási lehetőséget biztosít, illetve keres. 

A program eredménye:  Az ötven főn felül, további hét fő végezte el sikeresen a tanfolyamot.  Azt 

követően, 2007. végétől huszonöt fő kapott határozott idejű - tíz hónap - megbízást munkavégzésre 

az Alapítványtól. A képzésben részt vett többi személy közül minden harmadik talált 

munkalehetőséget; valamennyien igyekeztek érvényre juttatni az esélyegyenlőség irányelveit, 

szakmai követelményeit. 

 

Részvétel a „Roma Integráció Évtized Program” megvalósításában 2005-2015. között 

2005 és 2010 között előrelépés történt: 

 Az oktatás terén: a beóvodáztatás gyakorlatának felmérése érdekében kutatást végzett az 

Alapítvány Pest megyei településeken. 

 A foglalkoztatottságban: a hátrányos helyzetűek foglalkoztatási körének szélesítésében, 

2007-ben elkészítette az Alapítvány a LÉTRA programot („Lehetőség Élhetőbb Társadalmi 

Reintegrációra), amely komplex gazdaság-és társadalomfejlesztési projektcsomagokat kínált 

a leghátrányosabb helyzetű települések és kistérségek részére. Négy „településbokorban” 

összeálltak a komplex fejlesztési tervek, melyeket az „LHH – komplex zászlóshajó - 

Program”-ba terveztek integrálni. Csak részsikert ért el az Alapítvány, mivel a program nem 

fogadott be komplex terveket, ezek szétdarabolása és részleges finanszírozása viszont 

meghiúsította a valóban összetett és egymásra épülő projektek megvalósulását. 

 Állásfoglalásaikban hangot adtak a civil szervezetek „Segély helyett munkát” program 

közgazdasági és társadalmi hatékonyságával szembeni aggodalomnak, melyet az elmúlt 

időszak sajnos, igazolt is. 

 A lakhatás területén: a roma-telepfelszámolások állami program első fázisának 

hatékonyatlanságával és szakmaiatlanságával kapcsolatos kifogásaink egy részét az illetékes 

minisztérium akceptálta. A második fázis sikeresebb volt, mert összekötötték 

antiszegregációs oktatási és foglalkoztatási projektelemekkel. 

 Az esélyegyenlőségi-politika gyakorlati megvalósulása érdekében a LÉTRA és az EQUAL 

program szakmai tapasztalatait széles körben igyekezett szervezetünk terjeszteni. 

 A szegregáció elleni fellépés megvalósítása: az eredmények összegyűjtése, a még akadozó 

és a haladó területeken jelentkező gondok megoldásának segítése, a hasznos tapasztalatok 

elterjesztése sikeres volt. 

 

„Szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai éve 2010” 

Program főbb kérdései: 

 A projekt tartalmának áttekintése és az ezzel kapcsolatos részfeladatok kialakítása, 

megvalósítása.  

 Szociális válságkezelő és jogvédő iroda működtetése, jogászok, szociális munkások 

részvételével Budapesten. 

Eredmény: elsősorban a lakhatási diszkrimináció, a kilakoltatások megfékezése, a 

legszegényebb rétegekhez tartozók fedélhez jutása és lakhatásának biztosítása. 

Határidők: 2010. december 15. 
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Kutatási eredmények bemutatása 

Az Alapítvány 2011-ben több szakkönyvet kíván kiadni a Wesley János Kiadó gondozásában, 

amelyek a polgárjogi mozgalom és ennek legfontosabb hazai szakmai szervezetének, az RPA-nak 

15 éves történetét, nemzetközi szinten is ismertetésre méltó munkáját fogja bemutatni. 

 

 

2.) Képzések és felkészítések 

2.1.) Hazai témák 

 

A roma értelmiség pályára állításának segítése és az egyetemekre, főiskolákra készülő fiatalok 

segítése. 

A küldetésünket az Alapítvány az által életre hívott Romaveritas Alapítványon keresztül valósítja 

meg. 

Ideje: folyamatos, évente visszatérő feladat.  

 

 

3.) Humanitárius tevékenység  

3.1.) Hazai téma 

 

„Válságkezelő, Jogvédő és Szociális Tanácsadó Iroda működtetése” Budapest Főváros 

Önkormányzatával együttműködve 

Az Iroda szolgáltatásainak eredményei: 

 Ügyfelei részére támogatást nyújtott: gondozási, válságkezelési feladatok, közvetítő és 

békéltető feladatok ellátásában, vállalva a szakmai segítségnyújtást szociális, lakhatási, 

foglalkoztatási, oktatási, nevelési, családi és hivatali ügyekben. A területhez kapcsolódóan 

évente 400 - 500 esetben nyújtott szakmai segítséget az Alapítványi képviselet és tanácsadás 

terén. 

 Ingyenes jogsegély szolgáltatást nyújtott és nyújt jelenben is diszkriminációs ügyek esetén, 

illetve olyan ügyekben, ahol ügyfelei szociális rászorultsága miatt egyébként hátrányos 

helyzetben lennének jogérvényesítésükben (évente 60-80 esetben). 

 

 

4.) Egyéb rendezvények 

4.1.) Hazai témák 

 

Az Alapítvány továbbra is segíti a hátrányos helyzetűeket: 

 2000 kötetes roma kisebbségi könyvtár működtetésével 

 a közösségi élet és programok megvalósításához klubhelyiség biztosításával, számítógépek 

ingyenes használatával  

 kiállítások és roma irodalmi, zenés programok megrendezésével 

 a „Roma Café” roma kisebbségi közéleti vitafórum működtetésével, ahol minden 

alkalommal a romák szempontjából lényeges társadalmi kérdések vitája zajlik. Az adott 

téma szakavatott előadói mellett felkért hozzászólók fejtik ki véleményüket, megadva ezzel 

a vita alaphangját. 

 

Roma Kisebbségi Ünnepi Rendezvények megtartása: 

 „Roma Polgárjogi Díj” átadó ünnepség szervezése 

Ideje: minden év március 21-e, az ENSZ rasszizmusellenes világnapja 

 „Tavaszköszöntő Majális” roma kulturális fesztivál 

A rendezvény ismert, neves előadók mellett lehetőséget biztosít számos fiatal, tehetséges 
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roma előadóművész bemutatkozására, továbbá a roma kultúra megjelenítésére. A gyermekek 

részére külön programokat szerveztek. Az alapítvány támogatók segítségével ezer  hátrányos 

helyzetű, szociálisan rászoruló gyermek részére biztosított ingyen vidámparki 

játéklehetőséget, valamint szendvicset és üdítőt. 

Ideje: minden év április vége vagy május eleje – 3 napon át -  

Helye: Budapest, '56-osok Tere 

 Roma Holocaust Emlékmű koszorúzása 

Ideje: minden év augusztus 2., a holocaust áldozatainak nemzetközi emléknapja 

 

Filmbemutató és kiállítás 

„Miért” címmel a 2008-2009. évi romaellenes pogromokról, sorozatgyilkosságokról készült, 

sajtófotók válogatásából rendezett kiállítás 

Ideje: 2009. december 10., emberi jogok napja 

Helye: Holocaust Emlékközpont 

 

 

 

Roma Polgárjogi Mozgalom Heves Megyei Szervezete  

 

 

3.) Humanitárius tevékenység 

3.1.) Hazai téma 

 

Heves és térsége adományokkal történő ellátásának szervezése. 

Cél: A rászorultak feltérképezése és az érkező adományok időbeni eljuttatásában való 

       civil koordináló részvétel biztosítása. 

Adományozó: Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány, Magyar Vöröskereszt,  

                        Nagycsaládosok Országos Egyesülete. 

Adomány értéke: több millió Ft. 

Érintett terület: Hatvan és környéke, Heves és környéke, alkalmankénti kb. 600 fő 

Adományozás ideje: évente kettő alkalommal. 

 

 

4.) Egyéb rendezvények 

4.1.) Hazai téma: 

 

Sportnap szervezése 

Cél: állami és civil együttműködés megvalósításával erősíteni a roma-magyar és a roma- rendőr 

egyensúlyt. 

Megoldott feladatok: 

 Beszélgetés az állami és cigány résztvevők között a kölcsönösen megoldandó feladatokról, 

kiemelve az elért eredményeket és a megoldandó főbb feladatokat. 

 Labdarúgó mérkőzés szervezése és megtartása. 

 Főzőverseny lebonyolítása.  

 Énekkel, tánccal vigalom megtartása. 

Eredmény: Ez a rendezvény óriási élményt jelentett a roma résztvevőknek, szemmel látható 

volt, hogy „nem hanggal és erővel” lehet csak megteremteni a roma-magyar és a roma-rendőr 

egyensúlyt. 

Résztvevők:- Országos Rendőr-főkapitányság 

 - Roma Polgárjogi Mozgalom Heves-megyei Szervezete 

  - társadalmi és civil szervezetek meghívottjai 
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Résztvevők száma: 600 fő 

Rendezvény helye: Az Országos Rendőrfőkapitányság     

Ideje: 2008. augusztus 

 

Szemétgyűjtési akcióban való részvétel 

Cél: Roma lakosság részvételének civil oldalról való szervezése és a szemétgyűjtés, aktivitás 

erősítése.   

Eredmény: települések részbeni szemét mentesítése. 

Együttműködők: Heves megyei Területi Cigány Önkormányzat, érintett önkormányzatok, összesen 

57 helyen 

Ideje: Évenként egy alkalommal. 

 

Roma referensek kinevezése megyei és kistérségi szinten  

Cél: cigány-rendőr konfliktus megoldása a roma referens aktív részvételével. 

Megoldott feladatok: megyei rendőrkapitányságok és a cigány kisebbségi önkormányzatok között 

kialakult konfliktusok kezelése, pl. Hevesen. 

Együttműködők: Heves megyei Területi Cigány Önkormányzat, Heves megyei Rendőrkapitányság, 

Roma Polgárjogi Mozgalom Heves Megyei Szervezete 

Eredmény: kétoldalú együttműködési megállapodás aláírása 

Együttműködés időtartama: 2007-2009 

 

Roma telepfelszámolásokban való részvétel  

A telepfelszámolásban a Szervezet monitoring szerepet látott el. 

Cél: a romatelepek atrocitás nélküli felszámolása 

Eredmény:  

 A telepfelszámolás a lehető legkevesebb atrocitással ment végbe. 

 Oldódott a roma és a magyar lakosság közötti ellentét. 

 Megindult az integrálódás, beilleszkedés 

Helye: Ózd, Tarnalelesz, Szűcsi, Egercsehi, Egerszalók, Verpelét 

Ideje: 2008. április-2009. május 

Együttműködők: Szociális és Munkaügyi Minisztérium, települési önkormányzatok, cigány 

kisebbségi önkormányzatok 

 

 

 

Etnikai Népfőiskolai Társaság  
 

Cél: A roma lakosság társadalmi integrálódásának segítése; a nemzetiségi-autonómiájuk megtartása; 

kulturális hagyományaik gyakorlásának támogatása és annak továbbadása a jövő nemzedék részére, 

valamint napjaink információs és tudás alapú társadalmába való tartozás megvalósítását erősítő "az 

élethosszig tartó tanulás” civil feltételeinek megteremtéséhez való szerény hozzájárulás biztosítása. 

 

 

1. Kutatások, konferenciák szervezése terén 

1.1.) Hazai témák 

 

Nemek közötti esélyegyenlőséget erősítő program 

A Társaság 2000-ben kezdte és az óta is folyamatosan, igyekszik biztosítani a jogi tanácsadást. Ez a 

program nagyrészt a foglalkoztatás területén a nőket érintette. Azonos munkáért férfiak-nők között 

legalább 30% -os a bérkülönbség. 

 

Roma Antidiszkriminációs Ügyfélszolgálati Hálózat 
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A Hálózat által kezelt ügyek többségénél eredményt sikerült elérni: a munkaügyi diszkriminációval, 

lakhatással, szociális támogatással, személyhez fűződő jogok védelmével és oktatási 

intézményekben tapasztalt jogsérelemmel kapcsolatos jogvita területén. 

 

A helyi társadalom és a demokrácia, PHARE program  

A régió 43 településéről több mint 50 fő kapott a közéleti tevékenysége ellátásához szakmai 

segítséget 2000-től folyamatosan, egyedenként két éves időtartamban. 

 

 

1.2.) Nemzetközi témák 

 

Romák Népfőiskolája a Vajdaságban 

Eredmények: 

 2006-2009 között folyamatos kapcsolattartás több civil és önkormányzati szervezettel, 

intézményekkel a jelentkező feladatok megoldása céljából 

 Kölcsönös tanulmányutak szervezése mellet több vajdasági magyar fiatal magyarországi 

továbbtanulásának segítése 

 Alternatív megélhetési ismeretek bemutatása, elsősorban a nagy létszámban romák által 

lakott településeken, pl. Adorján, Horgos 

A program résztvevői: közel 50 fő alkalmanként. 

 

 

2.) Képzések és felkészítések 

2.1.) Hazai témák 

 

Roma közösségfejlesztő aktivisták képzése, foglalkoztatása  

A képzés célja olyan alapvető ismeretek átadása, melyek hosszútávra alkalmassá teszi őket: 

 saját településükön önkormányzatnál, intézményeknél a romákkal kapcsolatos feladatok 

megoldására, illetve, szoros kapcsolatot kialakítására és tartására az intézmény és az ügyfél 

között; 

 az intézett feladatok utókövetésére. 

Együttműködés: a megyei munkaügyi központtal 

Résztvevők:  27 településen 80 fő 

Ideje: a képzés 2001-2004 között, az ügyintézések és az utánkövetés ma is folyamatos 

 

Munkaerőpiaci képzés Gyermekváros- és Szakiskolából kikerülő fiatalok részére 

Eredmény: kudarc, mert a foglalkoztató csak a program idejére volt partner, a program befejezése 

utáni foglalkoztatás nem valósult meg. 

 

Dadaképző tanfolyam / PHARE program / 

Roma származású nők foglalkoztatása gyermek intézményeknél. 

A képzést a debreceni Tanítóképző Főiskola előadói tartották. 

Résztvevők: 23 fő (90 % végezte el) 

Eredmény: a képzettek elhelyezkedése, további foglalkoztatása 25%-ban volt sikeres. 

 

„Börtön-népfőiskola”. Hagyományos kézművesség és roma kultúra oktatása. 

A Társaság támogató tevékenysége: 

 1996-2004 közötti időben elsősorban a napi szabadidő hasznos eltöltésének segítése, 

szervezett kulturális programokkal;  

 2002-2004-ig alapfokú iskolai vizsgára való felkészítés 

 elítéltek továbbképzése mediátor segítségével roma nyelvből és népismeretből a büntetés-
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végrehajtási intézetekben  

 

 

3.) Klubjellegű rendezvények  

 

Közösségi Ház új szolgáltatásainak beindítása  

Eredmény:  

 A ház működtetésével lehetőség nyílott különböző klubok indítására: „Família” fejlesztő, 

ifjúsági, zene-tánc, kézműves stb. 

 2006-tól folyamatosan rehabilitációs foglalkoztatással szociális szolgáltatások valósulnak 

meg: egészségügyi tanácsadás, gyermekek korai fejlesztése, gyermek felügyelet, széleskörű 

ismeretterjesztés stb. területeken. 

Résztvevők: Éves látogatottságunk 3-400 fő. 

 

 

4.) Egyéb rendezvények 

4.1.) Hazai témák 

 

Négy évszakos kirándulás fiatalok, és családok részére- 

Résztvevők: sokan vettek részt, nagy volt érdeklődés  

 

Az élő vizek reneszánsza –  Kerékpárral a Tisza-tó körül 

 

Nyári ifjúsági és családi táborok szervezése, megvalósítása. 

Ideje: évente két alkalommal 

Résztvevők: az Egyesület tagjai és a programokat rendszeresen látogatók, családias csoportok 15-20 

fő 

 

 

 

Oktatást Segítő és Információs Alapítvány 
 

1.) Kutatások, konferenciák szervezése 

1.1.) Hazai téma 

 

Szárny és Teher konferencia 
A konferencia témakörei: 

 Hogyan lehet az alkotás szárnyként teher – javaslatok az oktatási rendszer újjáépítésére. 

 A felsőoktatás szárnyai 

 Közoktatás Magyarországon a 21. század első évtizede végén 

Írásban benyújtott hozzászólások: az oktatás helyzetének értékeléséről és annak 

átalakításának elvi és gyakorlati kérdéseiről. Ennek részeként készült el az OKSI részéről 

benyújtott hozzászólás ”Komplex megoldások, együttműködés, felelősség és alkalmasság” 

címen 

Helye: MTA díszterme 

Ideje: 2010. május 20. 

Kiadvány: Komplex megoldások, együttműködés, felelősség és alkalmasság című hozzászólás 

 

Hátrányos helyzetűek felzárkóztatására fordított támogatások sorsa és eredménye - kutatás 

2007-ben az OKSI Alapítványt az a megtiszteltetés érte, hogy vegyen részt az Állami 

Számvevőszék Kutatóintézetével egy felmérésben, azzal a céllal, hogy kiderüljön, a rendszerváltás 
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óta a hátrányos helyzetűek felzárkóztatására fordított támogatásoknak mi lett a tényleges sorsa és 

eredménye. 

A jelentés alapján sajtóviták és szakértői összecsapások is zajlottak, mindenki azt emelte ki, hogy a 

mintegy 120 milliárd forintnyi összegből alig 1,5 milliárd forint sorsáról lehetett azt mondani, hogy 

eljutott a tervezett célcsoportokhoz. 

A jelentés az alábbiakra hívja fel a figyelmet. hogy: 

 a kormányzati és költségvetési szervek valójában nem törődtek azzal, hogy a 

felzárkóztatásra fordított, elköltött pénz a helyzet javítására fordítódott- e; 

  nem tervezték, és nem szervezték meg a szükséges folyamatokat 

  nem tették lehetővé, hogy ezek a felhasználások ellenőrizhetőek legyenek. 

 

Az előzőek alapján a most hivatalba lépő új kormánynak jelen időben nemcsak az Európai Uniós 

tagság működésének megfelelő intézményrendszert kell végre megvalósítania, hanem keményen 

meg kell küzdenie azokkal a szervezetekkel és személyekkel, akik bizonyos hatalmi posztokat 

elfoglalva ténylegesen csak a saját túlélésükért küzdenek. 

 

Ennek sikere érdekében a felelősség és alkalmasság elvek alkalmazását javasolja az Alapítvány és 

azt, hogy ebben az igen jelentős komplex feladatban, személyi és szervezeti oldalról vizsgálva a 

folyamatot csak olyan személyek és szervezetek kapjanak szerepet, akik:  

 képesek, alkalmasak és hajlandóak a kívánt változások elérésére és fenntartására; 

 komplex szemléletmód alapján több területtel együttműködve végzik tevékenységüket; 

 mindannyian tényleges és maximális erőkifejtéssel részt vesznek a megvalósításban; 

 a ténykedésük és azok ellenőrzése a nyilvánosság számára részleteiben is megismerhető 

legyen; 

 tevékenységük ellenőrzése rendszeres és folyamatos legyen; 

 személyes felelősséget viselnek a célok megvalósításának mértékéért és határidejének 

betartásáért. 

Az előző elvek és módszerek megvalósulása távlataiban segítheti egy új, igényesebb közszolgálat 

kialakulását. 



86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. rész 

A szervezetek stratégiai céljai 

2012-2015 
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A magyar és nemzetközi civil szervezetek munkaterve 

Együttműködés, koordináció 

2012-2015 

 

 

A.)  Biztonságpolitikai civil szervezetek 
 

Biztonságpolitikai és Honvédelmi Kutatások Központ Alapítvány (BHKK) 
 

 

 

1.) Kutatások, konferenciák szervezése  

1.1.) Hazai témák 

 

Veszélykezelés civil eszközökkel – tanulmánykötet összeállítása. 

 a tanulmánykötet koncepciójának véglegesítése 

 a résztanulmányok kidolgozása és a kötet szerkesztése 

 a tanulmánykötet szerzői megbeszélése és kiadása. 

Résztvevő: BHKKA 

Határidő: 2011 II. félévétől – 2013 év végéig 

 

A Tematikus Civil Térkép témacsoport fórumának szervezése, koordinálása 

Feladatok: 

 a magyar EU elnökséget támogató nemzetközi konferencián elfogadott nyilatkozatban 

szereplő vállalások szervezése, a 2012-15 között, hazai és nemzetközi együttműködést 

szolgáló fórumok rendszeres megtartása, a honlap működtetése 

 a  kapcsolatok bővítése, a résztvevő szervezetekkel közös kommunikáció folytatása 

  

Résztvevők: témacsoport érintett szervezetei és a feladatok megoldásában résztvevő nemzetközi és 

hazai állami és civil szervezetek képviselői. 

Határidő: 2012-2015 között 

 

2. Klubrendezvények  

2.1.) Hazai téma: 

 

BHKKA kül-- és biztonságpolitikai klubja 

A klubrendezvények fenntartása, szervezése az aktuális biztonságpolitikai és külpolitikai témákban. 

A rendezvény továbbra is megfelel kitűzött céljának, az értelmiség, felsőoktatási hallgatók, 

újságírók számára háttérbeszélgetéseket, elemzéseket nyújt és véleménycsere lehetőségét biztosítja. 

A klub nyitni akar a nagyobb nyilvánosság felé és ennek érdekében a klubháló és a civil szervezeti 

háló irányában aktívabb kommunikációt folytat. 

Résztvevők: rendszeresen és alkalmanként 30-50 fő 

Határidő: a hónap harmadik szerdáján, 18. 00 órától 
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Geopolitikai Tanács  
 

1.) Kutatások, konferenciák 

1.1.) Nemzetközi téma: 

 

A nemzetközi korrupció hatása az európai biztonságra 

A kutatás főbb feladatai: 

 nemzetközi kutatás szervezése és lebonyolítása, legalább három európai uniós tagországban 

működő civil szervezet részvétele mellett 

 a kutatás eredményének dokumentálása, az alapvető megállapítások konferencia keretében 

történő megbeszélése, a zárótanulmány elkészítése  

 a kiadvány publikálása a Geopolitikai Tanács Műhelytanulmányok sorozatában  

 a tanulmány és a konferencia anyag magyar és angol nyelven jelenik meg 

Résztvevő szervezetek: elsősorban a nemzetközileg elismert korrupciót kutató két civil szervezet, 

illetve további EU tagországokból két kutatóintézet 

A kommunikáció célcsoportja: az Európai Unió döntéshozói 

 

 

Euro-Atlanti Klub  
 

1.) Kutatások, konferenciák 
1.2.) Nemzetközi témák 

 

Az Európai Szellem című projekt nemzetközi kiterjesztése  

Cél: a hazai szakértők részéről szakpublikációinak nemzetközi terjesztése, a kutatói gárda bővítése, 

szakértői kapcsolatok szélesítése. 

 készített és megjelentetett tanulmányok tartalmának, nemzetközi megismertetése és a kutatási 

témákat érdeklő külföldi személyek bekapcsolása a további munkákba. 

Javasolt tématerületek: EU 2020, Gazdasági kormányzás, Nyugat- Balkán bővítés, Keleti 

Partnerség, Duna Stratégia, Stockholmi Program, Európai Külügyi Szolgálat, Pénzügyi Perspektíva 

és a közös Agrárpolitika reformja. 

Tervezett határidők: 

  a 2010 és 2011-ben készített tanulmányok kiadványainak eljuttatása a partner 

szervezetekhez, a munkába történő bekapcsolódásra felkérő levél kíséretében; 

 2012-től folyamatosan várhatóak a külföldön készített tanulmányok hazai megjelenése és 

azok terjesztése. 

 

Nemzetközi együttműködések szélesítése. 

Cél: szakmai együttműködés erősítése a meglévő partnerekkel; új kapcsolatok kiépítése, az újabb 

területeken végzendő kutatási projektek beindítása és megvalósítása. 

Együttműködő szervezetek:  

 az EU-s országok egyetemei és kutatóintézetei 

 a Nyugat-Balkán és a keleti partnerségi országok egyetemei  

 civil szervezetek 

Az együttműködés fő területei: a kölcsönösen előnyős kutatási témák kiválasztása; projekt céljának, 

tartalmának, a résztvevők számának, a végzendő munkák irányításának, végzésének és 

dokumentálásának meghatározása, a rész és véghatáridők egyidejű kitűzése mellett.   

Határidők: 

 2011-ben a közösen végzendő projektek kiválasztása, a végzendő munkák tervezése 

 2012-től a projektek megvalósításának megkezdése a kölcsönösen elfogadott Munkatervek 
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alapján 

 

 

Magyar Külügyi Társaság (MKT)  
 

1. Kutatások, konferenciák 

1.2.) Nemzetközi témák: 

 

 Előadások és workshopok az aktuális külpolitikai, biztonságpolitikai és európai uniós 

témakörökben 
 Tervezett témakörök: 

 Nyugat-Balkán európai uniós integrációja 

 a BRIC országok világgazdasági kihívásai 

 közép- és közel-keleti konfliktusgócok 

 a humanitárius segélyezés jövője 

 az EU közös kül- és biztonságpolitikája (Európai Külügyi Szolgálat), 

 EU-tagországok belpolitikai fejleményei (parlamenti választások stb.). 

Együttműködők: Külügyminisztérium, a Budapesti Corvinus Egyetem, Magyar Külügyi Intézet 

Időrendje: évente készítendő munkaterv szerint, az aktuális témák figyelembe vétele mellett 

Az aktuális rendezvényekről a Társaság http://kulugyitarsasag.uni-corvinus.hu honlapon ad 

tájékoztatást. 

 

 

A Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ)  
 

A Magyar Tartalékosok Szövetsége szervezeti tevékenységének jövőbeni célja, hogy tovább erősíti 

a civil szervezeti funkcióját, híd szerepet tölt be a társadalom és a honvédelmi vezetés, a haderő 

között. Képviseli az önkéntes tartalékos katonák érdekeit, részt vállal az önkéntes tartalékosi 

rendszer bevezetésében, jogi szabályzók felülvizsgálatában, stb. A civil szervezeti funkció erősítését 

a humanitárius és karitatív tevékenység, hagyományőrzés, európai emlékezet, sport, stb. 

feladatainak ellátásával teljesíti. 

 

1. Kutatások, konferenciák 

1.1.) Hazai téma 

 

A hazai tartalékos rendszer európai normákhoz történő illesztésének, lehetőségeinek feltárása 
címmel a tartalékos rendszer kiépítésével párhuzamosan vizsgálja a Szövetség annak adekvátságát 

az együttműködő környezettel. A megyei, regionális funkcióknak megfelelően szakfelkészítésben 

részesíti az érintett vezetőket – megyei és regionális szervezetetek terve szerinti időkben. 

Határidők: a készítendő éves tervek szerint. 

 

1.2.) Nemzetközi témák: 

 

Az európai tartalékos szervezetek együttműködése a biztonság erősítésében című kutatás 

A kutatás célja: Vizsgálni kell az Európai Tartalékosok Szövetsége működésének helyzetét, 

fejlesztésének lehetőségeit, és támogatás esetén minden tavasszal a Szövetség megszervezi a 

témával összefüggő konferenciát 

Befejezés ideje: 2013 év vége. 

 

  A Szövetség – vállalt kötelezettségének megfelelően 

 Részt vesz a CIOR, a CIOMR, a Gamingi Kezdeményezés konferenciáin. 

http://kulugyitarsasag.uni-corvinus.hu/
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 Eleget tesz a magyar–német, a szerb–magyar, a svájci–magyar megállapodásokban vállalt 

konferencia kötelezettségeinek. 

  A kapcsolatok alakulása függvényében részt vesz a bilaterális konferenciákon, eleget téve 

az ARPA (Mediterrán – Jón-tenger) meghívásnak. 

 

2. Képzés és felkészítés 

2.1. Hazai téma 

 

 A műveleti és a védelmi tartalékosok biztonságpolitikai, általános katonai, jogi, informatikai 

ismereteinek bővítése. A Szövetség valamennyi tartalékossal áttekinti a nemzetközi missziókbeli, 

békeműveleti tapasztalatokat. 

Határidő: Évente a rendelkezésre álló tapasztalatok függvényében. 

 

2.2.) Nemzetközi téma 

 

 A Szövetség részt vesz a CIOR, a CIOMR, az ERA továbbképzésein, illetve ezen időszakban a 

saját szervezetre vonatkozó továbbképzéseket megszervezi. 

Határidő:  a nemzetközi középtávú, illetve éves tervek szerint 

. 

 

3. Szociális tevékenység 

3.1.) Hazai téma 

 

Szociális feladatok ellátása, a rászorultak támogatása 
A Szövetség egyéni támogató tevékenységét az ország adottságainak, kritikus régióinak 

megfelelően szervezi, illetve mozgósítja erőit. 

A partnerszervezetekkel – a megállapodási szerződéseknek megfelelően – folytatja a Szövetség a 

hátrányos régiók közintézményeinek humanitárius támogatását. 

Megvalósítási határidő: az igények jelentkezésétől függően. 

 

4. Egyéb rendezvények 

4.1.) Hazai téma 

 

 A Szövetség a hazai tartalékos rendszer kialakításával párhuzamosan hangsúlyt helyez a klubokba 

szervezhető kisközösségekre, amelyeket településekig bezárólag kíván megszervezni. 

Határidő: tervezés 2011-ben, megvalósítás 2012-től 

 

4.2.) Nemzetközi téma: 

 

A Szövetség a szomszédos államok határmenti régióikban tervez a határ két oldalán közös 

rendezvényeket, klubokat, amivel hozzájárul a határnélküli Európa megteremtéséhez. 

Határidő: tervezés 2012-ben és megvalósítás 2013-tól 

 

 

 

Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT)  
 

1.) Kutatások és konferenciák  

1.1.) Hazai témák 

 

Biztonságpolitikai fogalomtár összeállítása és kiadása 

Résztvevők: MHTT témavezető, BHKKA mint együttműködő 
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A fogalomtár célcsoportjai: a felsőoktatási intézmények nemzetközi kapcsolatok, biztonságpolitikai 

tanszékei, hallgatók és szakkönyvtárak 

Határidők meghatározása: kialakítás alatt 

 

A Napjaink hadtudománya konferenciaciklus keretében Az informatikai hadviselés és a 

hadtudomány, Az aszimmetrikus hadviselés legújabb típusai. rendezvények szervezése 

Együttműködők: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem és az MTA Hadtudományi Bizottsága, 

esetenként az Európai Unió, illetve NATO-országok tudományos szervezetei. 

Határidő: 2011. december 

 

 A nem halálos fegyverek és a hadtudomány összefüggései; A robotika, robothadviselés és a 

hadtudomány  rendezvények szervezése 

Együttműködők: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem és az MTA Hadtudományi Bizottsága, 

esetenként az Európai Unió, illetve NATO-országok tudományos szervezetei. 

Határidő: 2012. december 

 

 A nukleáris (tömegpusztító) fegyverek hatása a hadtudomány fejlődésére; A civil és a katonai 

feladatok, funkciók kölcsönkapcsolata válságkezelés során rendezvények szervezése 

Együttműködők: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem és az MTA Hadtudományi Bizottsága  

Határidő: 2013. december 

 

Az energiabiztonság katonai aspektusai; A klímaváltozás lehetséges katonai vonatkozásai  
rendezvények szervezése 

Együttműködők: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem és az MTA Hadtudományi Bizottsága  

Határidő: 2014. december 

 

1.2.) Előadás-sorozat: 

 

Mindenki hadtudománya 
Az előadássorozat a Mindentudás egyeteme módszerével, a hadtudományok témakörét dolgozza fel. 

A szabadegyetem célja a honvédelmi ismeretek népszerűsítése, a honvédelem ügyének 

kommunikálása. 

Előadó: a Magyar Hadtudományi Társaság tagjai 

Helye: Stefánia Kulturális Központ, Budapest 

Ideje: 2011. júliustól havonta 1 alkalommal 

Kommunikáció: televíziós közvetítés 

 

 

Békefenntartók Bajtársi Közhasznú Egyesülete (BBKE)  
 

1.) Rendezvények 
1.1.)  Hazai témák 

 

Tájékoztatás a béketámogatás helyzetéről, aktuális feladatairól, a béketámogató missziókba 

jelentkezőkkel szemben támasztott követelményekről 

Ideje: 2012., a felmerülő igényeknek megfelelően. 

  

Válságkezelési tapasztalatok Európa és a világ konfliktus-zónáiban – a külföldi missziókban 

szolgálatot teljesített katonák tapasztalatainak feldolgozása és összegzése 

Ideje: 2011. második félévtől folyamatos 

 

Országos és budapesti megemlékezések szervezése, illetve részvétel a partner szervezetek 
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rendezvényein a különböző nemzetközi és hazai évfordulók alkalmából. 

Határidő: folyamatos, évente készítendő közös terv szerint. 

 

 

1.2.) Nemzetközi kapcsolatok 

 

Az együttműködés fenntartása a Finn Békefenntartók Egyesületével 

Ideje: 2011. évi munkaterv szerint  

Kapcsolat felvétel a szlovák partner szervezettel 

Az Egyesület kezdeményezte 2011. januárban a hejcei koszorúzás alkalmával 
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B.) Közbiztonsági civil szervezetek 
 

Magyar Rendészettudományi Társaság (MRTT) 

 
1.) Kutatómunka, rendezvények  

1.1.) Hazai téma 

 

A roma és nem roma népesség együttlakásából származó konfliktusok című kutatás  eredményéről 

tanácskozás  

Készítő: Országos Kriminológiai Intézet  

Ideje: 2012 

 

Magyar Polgári Védelmi Szövetség Országos Elnöksége  (MPVSZ) 

 

1.) Kutatások, konferenciák, rendezvények 

1.2.) Nemzetközi téma 

 

A Civil Polgárvédelmi Szervezetek Uniós Együttműködési Fóruma című témában a következő 

időszakra tervezett feladatokat a szervező bizottság 2011. márciusban alakítja ki és a májusban 

Budapesten, megtartandó Konferencián résztvevő tagállamok képviselői hagyják jóvá. 

A 2011. májusi nemzetközi konferencia résztvevői döntenek a további nemzetközi együttműködés 

feladatairól. 

 

Az együttműködés újraszabályozása a határon túli társ-szervezetekkel tűzesetek és műszaki 

mentés esetén  

 

Előzmény: Az utóbbi másfél évtized jelentős változásokat hozott hazánkban a tűzvédelem területén. 

Az önkormányzati tűzoltóságok szervezete és működése korszerű, ügyeleti, személyi, technikai 

rendszere biztosítja a gyors beavatkozást tűz- vagy más káresemény bekövetkeztekor, azonban 

mégsem lehet az Alkotmányban deklarált biztonsághoz és biztonságos életfeltételekhez való 

alapvető emberi jogot biztosítani minden település részére. A határmenti településeken ma már 

lehetséges a szomszédos országok tűzoltó szervezeteinek együttműködése, ami jelentősen erősíti az 

ott élők biztonságát. Ezért szükségessé vált az együttműködés jogi szabályozása, aminek feltétele a 

tűzvédelem újraszabályozása: a jelenlegi területvédelmi elv felváltása a településvédelem elvével. 

A projekt célja: javaslatok kidolgozása a határokon átívelő tűzoltói és műszaki mentési feladatok 

közös szakmai munkáinak jogi szabályzásához.  

 A tűzvédelem szervezeti, irányítási rendszerének, lehetséges irányainak kutatása, elemzése. 

 A határokon átnyúló tűzvédelmi-tűzoltói együttműködés kérdéseinek vizsgálata az európai 

keretegyezmény tükrében. 

Együttműködők: határon túli tűzoltóságok, illetve tűzoltó szövetségek 

Határidők: 

 Együttműködési megállapodások felülvizsgálata, jogszabály módosításokhoz javaslatok 

elkészítése 2012-ben. 

 Helyi együttműködés megvalósítása a tűzvédelemben, 2015-ben. 
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Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ)  

 
1.) Kutatások, konferenciák szervezése  

1.1.)  Hazai témák 

. 

Nyugállományú katonák és honvédségi nyugdíjasok IX. Országos Fóruma 

Tematika: az idősügyi feladatok és az érdekvédelem aktuális helyzetének megbeszélése, a 

honvédelmi vezetés idősügyi elgondolásának megismerése, az ismeretek továbbadása a résztvevő 

képviselők útján az egyesületek tagságának. 

Résztvevők: Honvédelmi Minisztérium, érdekképviseleti szervek, BEOSZ tagegyesületek  

Ideje: 2012 

 

Az önkormányzatokkal a kapcsolatok erősítése Polgármesterek Fóruma 

Várható eredmény: a több mint 60 településen tevékenykedő egyesületek számára létkérdés az 

önkormányzatokkal megvalósított jó kapcsolat. Ugyanakkor az önkormányzatok munkáját, a 

települések életét, ünnepeit is jelentősen segíthetik a „katonásan szervezett rendezvények” 

egyesületek. A polgármesterek fóruma ezt a felismerést segítheti. 

Ideje: 2011.év második felében, a készülő terv szerint, majd 2-3 évente ismétlődően 

 

Katonanemzedékek találkozója 

Helye és ideje: Balatonkenese, 2011-ben a XX. és ha sikerrel fejeződik be és megfelelő anyagi 

keretek rendelkezésre állása esetén évente. 

Fővédnök: köztársasági elnök, védnökök: honvédelmi miniszter és a honvéd vezérkari főnök 

Résztvevők: hazai és külföldön élő magyar hivatásos, szerződéses, nyugállományú katonák, katonai 

tanintézeti hallgatók 

Eredmény: az itthon és külföldön élő magyar katonanemzedékek képviselőinek találkozója a 

honvédelmi hagyományápolás része, a katonanemzedékek közötti kapcsolatokat gazdagítja a 

szaktudás átadása, erősíti a nemzedékek közötti szolidaritást, a hazaszeretet megnyilvánulását. 

 

A Rákóczi-szabadságharc a magyar hadművészetben 

Konferencia a szabadságharc befejezésének 300. évfordulója alkalmából. 

Együttműködő: Rákóczi Szövetség 

Ideje, helye: a BEOSZ észak-alföldi régió terve szerint 

 

1.2.) Nemzetközi témák: 

 

A nyugállományúakról való gondoskodás helyzete 

Két- és többoldalú tanácskozások, fórumok osztrák, román, szlovák, szlovén szövetségekkel. 

Ideje: 2012-2015 között több alkalommal, a rendező szervezet által megjelölt helyszínen. 

Várt eredmény: egymás eredményeinek megismerése, gyakorlati módszerek átadása, a kétoldalú 

együttműködési megállapodások áttekintése, nyilatkozatok aláírása. 

 

A Veterán Világszövetség rendezvényei – évente több alkalommal. (A részvétel az anyagi 

lehetőségek függvénye.) 

 

Kétoldalú megbeszélések, tapasztalatcsere a szomszédos országok hasonló tagszervezeteinél 

Ideje és helye folyamatos, külön tagszervezeti megállapodások szerint. 

 

2.) Képzés és felkészítés 

2.1.) Hazai téma: 

 

Szakmai napok – országos rendezvény  
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Várható eredmények: a civil szervezetek működésére vonatkozó változó jogszabályi környezet 

ismertetése, pályázati lehetőségek tisztázása, idősügyi stratégia és végrehajtási feladatterv 

megbeszélése, honvédelmi hagyományok ápolásának tapasztalatai, az egyesületi élet 

mindennapjaira vonatkozó tapasztalatok cseréje. 

Résztvevők: Honvédelmi Minisztérium, a Szövetség tagegyesületei 

Ideje: évente különböző aktuális témákban 

 

3.) Szociális feladatok 

 

Érdekvédelemi kérdések Évente több alkalommal tanácskozás, egyeztetés a Honvédelmi 

Érdekegyeztető Fórum, a HM Idősügyi Tanács, Országos Idősügyi Tanács, Nyugdíjasok Országos 

Képviselete részvételével és aktuális javaslatok, állásfoglalás kialakítása. 

Ideje: külön munkaterv szerint 

 

Segélyezés, szociális gondozás 

Módszer:  

 a Szövetség és több tagszervezet rendelkezik „alapítvánnyal”, melyek az anyagi lehetőségek 

függvényében rendszeresen vagy egyéni kérelmek alapján segélyben részesítik a 

rászorulókat 

 a tagegyesületek folyamatosan figyelik, segítik tagjaikat, látogatják, ápolják a betegeket 

 kampányok indítása kiemelt célokra, pl.: nagyon rászoruló gyógyításához szükséges 

jelentősebb összeg adományozásához, természeti csapások károsultjainak segítéséhez 

 segélykérő, problémafeltáró beadványok továbbítása az illetékes fórumhoz 

Érintettek: a rászoruló (egyedül élő, özvegy, beteg, stb.) nyugállományú katonák és hozzátartozóik, 

honvédségi nyugdíjasok 

Ideje: folyamatos 

 

Katonasírok, katonai emlékhelyek ápolása 

Ideje: folyamatos 

Résztvevők: a BEOSZ tagegyesületei, a HM Társadalmi Kapcsolatok és a Hadisírgondozó Iroda 

közreműködésével 

Eredmény: az ismert katonasírok, emlékhelyek ápolása, rendbehozatala, elfeledett katonasírok 

felkutatása, emlékhelyek létesítése. 

 

3.2.) Nemzetközi téma 

 

Külföldön lévő magyar katonasírok, emlékhelyek ápolása 

Cél: ismert katonasírok, emlékhelyek ápolása, rendbehozatala, elfeledett katonasírok felkutatása, 

emlékhelyek létesítése. 

Résztvevők: a BEOSZ tagegyesületei, a HM Társadalmi Kapcsolatok és Hadisírgondozó Iroda, 

valamint a külföldi partner közreműködésével 

Ideje: folyamatos 

 

4.) Egyéb tevékenység, rendezvények: 

4.1.) Hazai témák 

 

Regionális szintű katonatalálkozók szervezése 

Várt eredmény: az aktív és nyugállományú katonák találkozója, a tapasztalatok, emlékek, élmények 

átadása, megemlékezések, a nemzedékek közötti együttműködés erősítése. 

Résztvevők: a Magyar Honvédség állománya a régióban és a BEOSZ tagegyesületei, családtagok. 

Helye, ideje: a régiók terve szerint évente 1-2 alkalommal. 
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Hagyományőrzés, hagyományápolás 
Cél: katonai hagyományok felelevenítése, tárgyi emlékek felkutatása, gyűjtése, bemutatása, 

emlékhelyek, emlékoszlopok állítása, koszorúzása, megemlékezések szervezése. 

Ideje: folyamatos, országos és regionális tervek szerint 

 

Kiállítások, vándorkiállítások szervezése 

Témája, ideje: meghatározó közéleti és katona személyiségek életéről (születésük-haláluk kerek 

évfordulóján), katonaművészek tevékenységéről, alkotásairól. 

Eredmény: megemlékezések történelmileg  meghatározó személyiségekről és korukról;  

katonaművészek alkotásainak bemutatása. 

 

Katonadal fesztiválok szervezése 
Cél. a katonadal- és népdalkincs őrzése, megismertetése, továbbadása 

Résztvevők: egyesületek, klubok kórusai, dalkörei, zenekarai, előadóművészei 

Helye, ideje: évente több alkalommal, 6-8 helyen. 

 

Sport és kulturális versenyek, rendezvények szervezés 
Feladat: érdekes, izgalmas vetélkedők, versenyek révén felkelteni az érdeklődést a honvédelem 

ügye iránt, párbeszédet kezdeményezni a volt és jelenlegi katonák és érdeklődő civilek között. 

Résztvevők: a BEOSZ tagegyesületeinek képviselői, a környéken diszlokáló katonai szervezetek 

állománya, fiatalok 

Ideje: folyamatos, országos és regionális tervek szerint 

 

Kiadványok készítése és terjesztése 

 „Bajtársi hírlevél” 20-24 oldalas, 2-3 havonta megjelenő, országos terjesztésű kiadvány, 

mely a Szövetség és a tagegyesületek életének bemutatása mellett, a fontosabb híreknek és a 

nyugállományúakat érintő aktuális tudnivalóknak is teret ad. 

 Honlap www.beosz.hu címen folyamatosan elérhető, helyet ad az aktuális híreknek, fórumot 

biztosít a tagegyesületek részére, kapcsolati információkat tartalmaz. 

 

4.2.) Nemzetközi téma 

 

Nemzetközi sport és kulturális versenyek, rendezvények 

Témája: Horgászverseny, lőverseny, túlélőverseny, stb. 

Résztvevők: benevezett vagy meghívott versenyzők 

Ideje: évente: a rendezők terve szerint 

 

 

Európai Roma Rendvédelmi Bajtársi Közhasznú Egyesület (ERRBE)  
 

1.) Kutatómunka készítése, rendezvények  

1.2.) Nemzetközi téma 

 

Európai Roma Rendvédelmi Központ létrehozása érdekében készített és a hazai legfelsőbb állami 

vezetés részére előterjesztett Javaslatra a döntés megérkezése esetén: 

 ha a döntés kedvező, a projekt folytatódik a munka további főbb feladataira készített 

javaslat figyelembe vétele mellett; 

 ha a döntés kedvezőtlen, a projekt befejeződik 

 

 

 

http://www.beosz.hu/
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C.) Ökológiai és természetvédelmi civil szervezetek 
 

 

A-MET Közhasznú Egyesület  
 

Suli-MET rendszer további kiterjesztése mérőállomások telepítésével és a képzéssel.  

Megvalósítás: a rendelkezésre álló, illetve megszerezhető támogatások függvényében. 

 

A-MET rendszerének  fejlesztése és a szolgáltatások folyamatos biztosítása 

Az időjárási szolgáltatások területei 

 Időjárás-előrejelzés 

 Hírek és értékelések korábbi időszak meteorológiai adatairól 

 Tudomány (felhőatlasz, kislexikon) 

Aktualitás: A mindenkori aktuális és elmúlt idő időjárási adatok megismerhetők a www.metnet.hu 

honlapon, a kívánt idő megjelölésével 

 

 

Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) 

 

1.) Kutatások, konferenciák és fejlesztés 

1.1) Hazai témák 

 

A Környezetpolitikai fórumsorozat folytatása 

Tárgya: különböző érdekképviseleti csoportok számára, tájékoztató előadások és 

panelbeszélgetések aktuális környezetvédelmi témákról.  

Gyakorisága: évente 2-4 országos konferencia, alkalmanként 200-250 fővel (MTA-val ill. 

Parlamenttel együttműködve) 

 

Hazai átfogó szabályozás – Klímatörvény a fenntartható társadalomért kampány  

Területe: Európa 17 országában zajlik civil kezdeményezésű társadalmi kampány, a kibocsátások és 

a fosszilis energia-függés fokozatos csökkentéséről szóló éghajlatvédelmi törvényről.  

Biztonságpolitikai hatása jelentős: 

 az alacsony energia- és anyag-felhasználású gazdaságba való szerkezetváltást segítené 

elő a törvény, amely 

  egészségesebb energiamixet tesz lehetővé, kevesebb import energiafüggéssel.  

 Az energiaszegénység- és a társadalmi feszültségek csökkentését is célozza eszközeivel. 

Eszközök: A társadalmi kampány módszere egyedien komplex: döntéshozók megkeresése, 

társadalmi és civil hálózatépítés, szakértői folyamat és médiakampány egyszerre. 

Gyakoriság. Évente országos konferencia, a folyamat előrehaladásától függően  

Résztvevők tervezett létszáma rendezvényenként: 200- 250 fő 

Célcsoport: éghajlati-energiaügyi döntéshozók, lakosság, civil szervezetek, önkormányzatok  

Tartalom részleteiben: www.klimatorveny.hu honlapon 

 

Zöld Régiók Hálózata fenntartása  
Tárgy: A szubszidiaritás és a részvétel elvének képviselete a szakpolitikák formálásában, a 

fejlesztési források tervezésében és elosztásában. 

Cél: A 2009-ben alakult Zöld Régiók Hálózata egy Nonprofit civil környezetvédő kezdeményezés, 

amelyet a Magyar Természetvédők Szövetsége, a Csemete Természet- és Környezetvédelmi 

Egyesület és más szervezetek hoztak létre annak érdekében, hogy megerősítsék a zöld 

http://www.klimatorveny.hu/
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civilszervezetek országos érdekképviseleti hálózatát, a fejlesztési döntéshozatali folyamatokban 

való legitim és hatékony részvétel érdekében. 

Célcsoport: zöld civil szervezetek, fejlesztéspolitikai döntéshozók 

Eszközök: a Hálózat keretében rendszeres képzések, fórumok zajlanak, és kiadványok készülnek 

Koordináló: Magyar Természetvédők Szövetsége 

Adatok: www.zoldregiokhalozata.hu honlapon 

 

Az élelmiszer-önrendelkezés elősegítése és a GMO-mentesség fenntartása Magyarországon 
program – élelmiszerbiztonság és közösségi földtulajdon szempontjából releváns. 

Célcsoport: gazdák, agrár-vidékfejlesztés döntéshozók, háztartások 

Várható eredmények: 

 közvetlen kereskedelem, ill. hagyományos gazdálkodás helyi projektek segítése 

 agrár- és vidékpolitika befolyásolása, a hazai GMO-mentes övezetek kampány 

alkalmazásával 

 

1.2.) Nemzetközi téma: 

 

Az EU Strukturális Alapok működési mechanizmusaiban (a menedzsmentben és a 

projektvégrehajtásban is) a partnerség markánsabb érvényesítése, kötelezővé tétele, ennek 

érdekében magyar és nemzetközi civil lobbi szervezése a kohéziós politika ez irányú 

szabályozásáért  

Célcsoport: EU-s és hazai fejlesztéspolitikai döntéshozók, civilszervezetek 

A cél elérését biztosító módszerek: rendezvények, érdekérvényesítő fórumok, véleményezések 

szervezése és kiadványok készítése, terjesztése. 

 

2.) Képzés és felkészítés 

2.1.) Hazai témák: 

 

Társadalmi részvételre képesítés (szakmai felkészültség és erőforrások biztosítása) 

 Helye és ideje: 2011, külön terv szerint 

 

Az önkormányzati-civil együttműködést segítő Éghajlatvédelmi Szövetség képzései 

Helye és ideje: 2010-től folyamatosan, évente 1-2 nap kijelölt önkormányzatoknál 

 

 

 

Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ)  
 

1.) Kutatómunka, rendezvények 

1.2.) Nemzetközi téma 

 

 

Nemzetközi együttműködési tervek 

 Határon túli magyar mérnökszervezetekkel való együttműködés erősítése és kiszélesítése 

kétoldalú megbeszélések szervezése és megállapodások kötése 2011-2014 között  

 Európai Unió Duna Régió Stratégia megvalósításának segítése a Duna-völgyi országok 

műszaki-természettudományos szervezeteinek részvételével Budapesten nemzetközi 

konferencia szervezése 2011. második felében. 

E konferencián kerül kidolgozásra a 2012-2015 évek közötti szakmai együttműködés konkrét 

munkaterve. 

 

http://www.zoldregiokhalozata.hu/
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1.1.) Hazai témák 

Hazai együttműködések: 

 Hazai együttműködés keretében a meglévő együttműködési megállapodások áttekintése, 

megújítása a 2011-2015-ös évekre a Tudományos Ismeretterjesztő Társulattal, a Magyar 

Innovációs Szövetséggel és a Magyar Mérnöki Kamarával. 

 Az MTESZ célja új alapokra helyezni tudományos együttműködését a Magyar Tudományos 

Akadémiával, melynek előkészítő munkái az Akadémia Tudományos Osztályaival 2011-

ben megtörténnek és ezek alapján a megállapodás megkötésére 2012-ben sor kerülhet. 

 2011-ben az MTESZ a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, a Munkaadók és 

Gyáriparosok Országos Szövetségével, valamint a Szellemi Termék Nemzeti Hivatalával 

együttműködési megállapodásokat tervez. Ezekben részletesen meghatározza az Egyesület 

a közép és kisvállalkozások segítésének, a műszaki fejlesztés szolgálatának legfontosabb 

területeit a 2012-2015-ös évekre. 

 Az Egyesület a MAG Zrt.-vel az Új Széchenyi Terv pályázatait segítő Információs Pont 

hálózatot alakít ki a megyei technikaházak bázisán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.) Humanitárius és kisebbségi civil szervezetek 
 

Magyar Vöröskereszt 
 

1.) Kutatások, szabályozási témák 

1.1.) Hazai téma: 

 

 

A Magyar Vöröskereszt 2020-ig szóló stratégiai dokumentumának kidolgozása 
A Vöröskereszt és a Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége elfogadta az egész 

Mozgalomra vonatkozó Stratégia 2020 dokumentumot, melynek fő célkitűzései a következők:  

  Életmentés, a megélhetési források megóvása, a katasztrófák és válsághelyzetek utáni 

helyreállítás megszilárdítása. 

  Az egészséges és biztonságos élet elősegítése. 

 A társadalmi befogadás, az erőszakmentesség és a béke kultúrájának előmozdítása. 

A Magyar Vöröskereszt jelenleg készíti 2020-ig tartó stratégiáját a fenti célkitűzések 

figyelembevételével. 

 

1.2.) Nemzetközi téma: 

 

Részvétel A válságok kulcsfontosságú tanulsága című EU pályázatban  

Az Osztrák Vöröskereszt bécsi kutatóintézetének partnereként részt vesz a Vöröskereszt az EU FP 7 

kutatási keretprogramra beadott „A válságok kulcsfontosságú tanulságai” című EU pályázatban 

(Elicit to learn crucial post-crisis lessons). 
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Részfeladatok és határidők: az osztrák fél terve szerint 

 

 

Magyar Ökumenikus Segély Szervezet (MÖSZ)  
 

4. Humanitárius tevékenység 

4.1.) Hazai téma 

 

Hazai tevékenység szervezése, megtartása, bővítése 

A Segélyszervezet Magyarországon 48 különálló szociális szolgáltatást működtet folyamatosan. A 

Segélyszervezet középtávú célja, hogy e szolgáltatások körét az igényeknek megfelelően bővítse, új 

szociális ellátási formákat, új szolgáltatásokat vezessen be. A Segélyszervezet kiemelt hazai 

fejlesztési feladatának tekinti a családok átmeneti otthonait működtető intézményrendszer 

módszertani fejlesztését. A Segélyszervezet ezen kívül tervezi, hogy bővíti a fenntartásában lévő 

családok átmeneti otthonainak számát. 

  

Hazai humanitárius segélyezés 

A nemzetközi segélyezés mellett a Segélyszervezet Magyarországon egyrészt azonnali segítséget 

nyújt katasztrófák esetén, másrészt folyatatni kívánja EU élelmiszersegély programját, amely több 

százezer létminimum alatt élő embert érint az ország különböző pontjain. 

 

4.2) Nemzetközi téma 

 

Nemzetközi segélyezés, nemzetközi fejlesztés 

A Segélyszervezet az elkövetkező években továbbra is segítséget kíván nyújtani katasztrófák esetén. 

A Segélyszervezet jelentős humanitárius katasztrófák esetén megvizsgálja a helyszínen történő 

segítségnyújtás lehetőségeit, majd dönt arról, hogy közvetlenül a helyszínen, vagy 

partnerszervezetein keresztül nyújt segítséget a bajbajutottaknak. A Segélyszervezet nemzetközi 

fejlesztési tevékenységét a világ több pontján végzi. Ezen tevékenységét a Segélyszervezet által 

kidolgozott országstratégiák, fejlesztési stratégiák mentén végzi. A nemzetközi fejlesztés kiemelt 

területe Közép-Ázsia, ahol a Segélyszervezet tartós jelenlétével kíván hozzájárulni a térség 

fejlődéséhez 

 

 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
 

1.) Humanitárius tevékenység 

1.2.) Nemzetközi téma 

 

Kenyában, Nairobi külvárosában, Kiberában egy magyar gyártmányú víztisztító berendezés 

telepítése kezdődik, amely a Fővárosi Vízművek szakembereinek együttműködésével valósul meg. 

Ideje: 2011 

 

 

 

Roma Polgárjogi Mozgalom Heves Megye  
 

1.) Képzés és felkészítés  

1.1.) Hazai témák 

 

Jogi tájékoztatás és felkészítés  
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Cél: A cigány kisebbségi önkormányzati vezetők és a települési körzeti megbízottak rendvédelmi 

képzése, jogi felkészítés a Büntető Törvénykönyv, a Szabálysértési Törvény    módosításairól. 

A képzés elméleti és gyakorlati részből áll. A gyakorlati rész a rendőri eljárás szabályait mutatja be.  

A képzés helye: megyei főkapitányság, egyes települések 

Képzésben résztvevők: a Heves megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat vezetői,  a településeken 

a roma lakosság. 

A képzést a Megyei Rendőr Főkapitányság felkérésével szervezik. Támogató a Magyar 

Rendészettudományi Társaság 

Ideje: terv elkészítése 201. III. negyedév, képzés 2012                                                     

 

 A Roma Polgárjogi Mozgalom Heves megyei Szervezetének javaslata 
A Szervezet javaslatot tesz a kormány cselekvési programjához: roma fiatalok képzése a 

közigazgatási szféra számára, eszközök, követelmények kidolgozása. Tájékoztató kiadvány kiadását 

javasolják, mely a toborzást megkönnyíti; a cselekvési program biztosítsa a civil szervezetek 

részvételét a kormányzati program megvalósításában. A cselekvési program tartalmazza a roma 

fiatalok nagyobb arányú részvételének támogatását a szakképzésben, különös tekintettel a 

rendészeti és honvédelmi ágazatra, ill. az önkéntes tartalékos rendszerben való részvételre. 

felsőoktatásban 

 

 

Etnikai Népfőiskolai Társaság 

 
 

1.) Kutatások, konferenciák szervezése terén 

1.1.) Hazai témák. 

 

A roma társadalmi csoport integrációjának segítése  
 

Az integráció célja: az életminőség javítása, az esélyegyenlőség javítása 

A városi roma problematika egyrészt urbánus, nagyvárosi (centrum) jelenség, másrészt (földrajzilag 

jól behatárolhatóan) a periféria egyik társadalmi jellemzője. 

 

 Makroszintű hatásvizsgálatokból kitűnik, hogy az esélyegyenlőségi politika eredménye hosszú 

távon kihat az előítéletek csökkenésére, a szemlélet- és mentalitásváltásra, így a tolerancia 

erősítésére is. Jelenleg általánosan érvényes, az integrációt veszélyeztető konfliktushelyzetként 

értékelhető a munkanélküliség mellett a romák életmódja és a mélyen gyökerező előítéletek  miatt a 

diszkrimináció is. 

A támogatható tevékenységek között ezért arra fókuszál a Társaság, hogy olyan társadalmi miliő 

megteremtésében vegyen részt, melynek a centrumában és a periférián egyaránt a szociális 

konfliktushelyzetek egyéni, lokális megoldása áll, a társadalmi mobilitási pályán való roma 

elinduláshoz szükséges feltételek is adottak legyenek. 

 

A Társaság a rendelkezésre álló anyagi és szellemi erejét felhasználva az alábbi integrációt 

támogató tevékenységben tervez részt venni: 

 a roma-nem roma társadalmi csoportok konfliktusmentes együttélését segítő programok 

kidolgozása és megvalósítása 

  a sikeres roma kezdeményezések bemutatása 

 romaügyi egyeztető fórumok kezdeményezése és tevékenysége 

 multifunkcionális közösségi életterek kialakítása 

 

Jogegyenlőség érvényesítése 
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 A már működő rendszeres tanácsadó- és jogsegély-szolgáltatás biztosítása. A Társaság a 

rendszeres jogsegély-szolgáltatást az illetékes minisztériumok jogi segítségnyújtó  és 

antidiszkriminációs szolgáltatások hozzáférésének támogatásával tervezi. Továbbá a tagság 

arra számít, hogy a jogsegély-szolgáltatási munkát ezután is olyan szakmai ismerettel és 

tapasztalattal rendelkező szervezet, illetőleg szakember (szakemberek) végzik, akik 

elfogadottak a hátrányos helyzetű, elsősorban cigány származású lakosok között. 

  Jogegyenlőségi koordinációs szakmai fórum folyamatos működtetése 

 Szakmai, szakmaközi konferencia, egyeztetések, fórumok, tapasztalatcserék folytatása 

  Közös esélyegyenlőségi és antidiszkriminációs kiadvány megjelentetése 

 

A munka tervezése, a résztvevőkkel történő egyeztetése folyamatos 
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III. rész 

 

Nyilatkozat az európai biztonság fenntartásában vállalt civil felelősségről” 

 

 

A mai globalizált világban, a hírforrások és hírek teljes hozzáférhetőségének viszonyai között a 

nemzetközi kapcsolatokat és érintkezést nem lehet a kormányok és hivatalos szervek, hatóságok 

exkluzív területének tekinteni. A civil társadalom befolyása az elmúlt évtizedben látványosan nőtt, 

nem csak a közvéleményre gyakorolt befolyását, mozgósító erejét illetően. A szervezetek 

működésének, tevékenységének lokális és regionális tapasztalatait az állam, a nemzetközi 

szervezetek is tekintetbe veszik. Az ENSZ, a NATO civil szervezetekkel kapcsolatos politikája 

változott. Az európai államok gyakorlata, hogy feladataik ellátását a civil szervezetekkel – 

funkcionálisan – megosztják és jogi, anyagi eszközökkel egyaránt biztosítják az együttműködést. 

Az Európai Unió aktív polgár politikája, az önkéntesség éve program a civil társadalom 

jelentőségének elismerését tükrözi.  

 

A civil társadalom tisztában van jelentőségével és felelősségével. A konferencia 27 résztvevő 

szervezetének tevékenysége, munkája erősíti az európai állampolgárok összefogását, a kötetlen 

nemzetek közötti kapcsolatok kapcsolatokat, a toleranciát a biztonság minden területén a maga 

eszközeivel.  Az együttműködés szinergikus hatását kívánjuk erősíteni – az önállóság fenntartásával 

– a tapasztalatok évenkénti cseréjével és egy közös információs oldal fenntartásával. 

A konferencia kinyilvánítja szándékát, hogy a biztonság területén a résztvevő szervezetek 

megvizsgálják a további konkrét együttműködés és, a közös fellépés lehetőségét a civil szervezetek 

működésére vonatkozó jogszabályok módosításánál, érdekeik érvényesítése érdekében.  Az 

együttműködés erősítése érdekében a civilek.bhkka.hu honlap fenntartásával és folyamatos 

frissítésével, félévente informális találkozókat rendez.  

Az egyes szervezetek a jövőben törekednek – a lehetőségek vizsgálata után – közös komplex 

programok kidolgozására, megvalósítására. 

 

Budapest, 2011. március 30. 
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Appendix 

 

Civil szervezetek helyzete az Európai Unióban, feladataik az európai biztonság 

megerősítésében 

nemzetközi konferencia a Stefánia Kulturális  Központban 

Budapest, 2011. március 30.  

 

Program 

 

 
09.00 - 13.00  

 

08.30-9.00  

 

DÉLELŐTT 

 

regisztráció 

09.00 - 9.05 A konferencia résztvevőinek üdvözlése 

Dr. Deák Péter, az MTA doktora, a BHKKA alapító tagja 

 

Bevezető előadás 

09.05 - 09.25. 
Az európai civil szervezetek felelőssége, főbb eredményei és feladatai az 

európai közös biztonságpolitika támogatásában, az állami kapcsolatokon túli 

hálózat működtetésében. 

Előadó: dr. Koós Anna, a BHKKA igazgatója  

 

I. PANEL Az európai civil szervezetek felelőssége, eredményei és feladatai a környezet 

védelmében  

Előadás 

09.25 - 09.45 
A környezetvédő civil szervezetek szerepe a jogérvényesítésben 
Előadó: dr. Bendik Gábor környezetvédelmi szakjogász, Levegő Munkacsoport  

09.45 - 10.05 Civil szervezetek közös fellépésének eredményei a nagyméretű víz- és ökológiai 

szennyezést okozó ipari tevékenység ellen Romániában. A hazai és a 

nemzetközi együttműködés útjai és távlatai, a határokon átnyúló további 

veszélyek megakadályozása 

Előadó: dr. Hajdú Zoltán, a Fókusz Öko Központ elnöke (Románia) 

Korreferátum: 

10.05 - 10.20 
Humanitárius civil szervezet szerepe, tevékenysége, eredményei –kiemelten a 

hazai árvízi és a vörösiszap okozta károk hatásának csökkentésében; a 

közeljövő feladatai, a katasztrófák, az egészségügyi ártalmak megelőzése, 

illetve mérséklése területén 
Előadó: Fási Géza, a Magyar Vöröskereszt katasztrófa elhárítás-mentés szakmai 

igazgatója 

Hozzászólás: 

10.20 -  10.30 

 

 

 

Konzultáció: 

10.30 - 11.00 

A földünk légkörének kedvezőtlen felmelegedéséből fakadó időjárás-változás 

negatív hatásának javuló előrejelzése és a hatás csökkentésére tett (teendő) 

javaslatok civil támogatása, a környezet és az emberek életvitelének biztosítása 

érdekében 
Hozzászóló: Sárközi Szilárd, Amatőr Meteorológusok Egyesületének elnöke 

Kérdések, hozzászólások és a panel zárása 

 11.00 -11.15-ig SZÜNET 
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II. PANEL Civil és állami szervezetek a nyugat-balkáni civil társadalom támogatásáért, 

az európai gondolat erősítéséért 

 

Előadás: 

11.15 - 11.35 
Civil Polgári Védelmi Szervezetek Uniós Együttműködési Fóruma magyar 

részről történő szervezésének és működtetésének beindítása a nyugat-balkáni 

államokban 

Előadó: dr. Endrődi István, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség elnöke 

Korreferátum: 

11.35 -11.50 
Magyarország a Balkán biztonságának fenntartásában való rendőri és 

igazságszolgáltatási részvételének eredményei, az EU-s jelenlét további 

erősítését szolgáló hazai és nemzetközi feladataink 
Előadó: Kelemen László főosztályvezető, Nemzetközi Oktatási és Polgári 

Válságkezelési Központ 

11.50 - 12.05 

 
Horvátország Európai Unióba való csatlakozását elősegítő hazai civil 

tevékenységének bemutatása, a két állam civil szervezetei közötti kapcsolatok 

további erősítésének irányai, feladatai 
Előadó: dr. Pintér István, a Geopolitikai Tanács elnöke 

Hozzászólás: 

12.05 -12.15 
Magyar közreműködés a Balkán békéjéért 

Hozzászóló: Oláh László, a magyar békefenntartásban résztvett katona 

 

12.15 -12.25 
Az európai tartalékos tisztek 2011. év tavaszi konferenciájának célja, főbb 

feladatai és tervei 
Hozzászóló: dr. Czuprák Ottó, a Magyar Tartalékosok Szövetségének elnöke 

Konzultáció: 

12.25 -13.00 
Kérdések-válaszok, hozzászólások és a panel zárása 

 

13.00 -14.00-ig EBÉD 

 

14.00 - 17.00 DÉLUTÁN 

 

III. PANEL A romák helyzete az EU tagországaiban, a civil szervezetek szerepe és 

álláspontja a romák társadalmi integrációjának elősegítésében 

 

Előadás: 

14.00 -14.30 
A tartós kirekesztés, a jog nélküliség (jogismeret és jogalkalmazás 

hiányosságai) mint társadalmi biztonsági kockázat Szlovákiában és 

Csehországban 

Előadó: dr. Hunčík Péter mediátor, Szlovákia 

Korreferátumok: 

14.30 -14.45 
Roma fiatalok társadalmi helyzete Szlovákiában, a változást előmozdító hazai 

és EU-s lehetőségek, illetve a határokon átívelő civil feladatok 

Előadó: Rigó János, a Közös úton a roma kultúráért SR Alapítvány elnöke, 

Szlovákia 

 14.45 – 15.00 Milyen roma stratégia kell?  

Előadó: dr. Németh György, Alkalmazott Társadalmi Kutatások Intézet 

Közhasznú Alapítvány  

15.00 -15.15 A rendvédelmi szervek lehetséges feladatai a roma felzárkóztatásban 

Előadó: dr. Verhóczki János, a Magyar Rendészettudományi Társaság titkára  

15.15 -15.30 Roma állampolgárok képzése, részvétele a honvédelmi, katasztrófavédelmi 

feladatok ellátásában 
Előadó: dr. Pataky Iván, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség elnökségi tagja  

15.30 -15.45  

SZÜNET 
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Konzultáció: 

15.45 -16.15 
A civil szervezetek konzultációja – feladatok koordinálása 

 

16.15 -16.35 A konferencia közös dokumentumának, az európai biztonság fenntartásában 

vállalt civil felelősségről szóló nyilatkozat elfogadása 

 

16.35   Zárszó – Dr. Deák Péter, az MTA doktora 

 

 


