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Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezetéről  

Készítette: Kun Szilvia megyei igazgató 

Dátum: 2018. május 30. 

 

Szervezetünk működésének háttere 

 

A Vöröskereszt/Vörösfélhold Mozgalomhoz tartozó nemzeti társaságok tevékenységét – a 
Magyar Vöröskeresztét is beleértve – az 1949. évi Genfi Egyezmények, azok 1977. évi Ki-
egészítő Jegyzőkönyvei, valamint az 1986 októberében Genfben elfogadott Vöröskereszt és 
Vörösfélhold Mozgalom Alapszabálya határozzák meg.  

A Magyar Vöröskereszt tevékenységét az 1993. évi XL törvény szabályozza. 

A nemzetközi és a magyar jogszabályok szerint a Magyar Vöröskereszt a magyar hatósá-
gokkal együttműködve, azok tevékenységét kiegészítve segíti a hatóságokat a Genfi 
Egyezményekben, illetve azok Kiegészítő Jegyzőkönyveiben előírt humanitárius kötele-
zettségeik teljesítésében. 

A Magyar Vöröskereszt alapszabály utolsó módosítása: 2018. május 25. 
 
Szervezeti felépítésünk: 
 

A Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (Federáció) IFRC, a 
Magyar Vöröskereszt közhasznú nonprofit szervezet, a 192 nemzeti társaság egyike.  
Magyarországon: 114 779 tag, 22 195 önkéntes, 2773 munkatárs (2017) tevékenykedik. 
 

Országos Igazgatóság munkáját az Országos Vezetőség 21 taggal, Etikai Bizottság 4 tag-
gal, Felügyelő Bizottság 3 taggal segíti. 

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezet a 19 és Budapest megyei igazgatóságok egyike. 

206 választott társadalmi tisztségviselőből, 22 fő munkavállalóból, közel 1000 fő önkéntesből 
és 125 alapszervezet 8488 tagjából áll. 

Területi irodáink:  

Győr, Lajta utca 38. 

Sopron, Várkerület 43. 

Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc utca 10. 

Csorna, Szent István tér 7. 

Kapuvár, Szent István Király út 2. 

Humanitárius településeink: Dunakiliti, Magyarkeresztúr, Rábakecöl. 
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Kiemelt együttműködő partnereink: 
 
Országos Vérellátó Szolgálat Győri Regionális Központja 
Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 
Országos Mentőszolgálat 
Megyei Polgárőr Szövetség 
Győr+ Média Zrt. 
Tankerületek 
Szakképzési Centrumok 
Települések önkormányzatai, iskolák, közösségi terek. 
 
Magyar Vöröskereszt Megyei Szervezete által nyújtott szolgáltatások bemutatása: 
 
A Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete fontos társadalmi ügy érde-
kében tevékenykedik, melynek kiszolgálása és a támogatottság biztosítása kiemelten fontos. 
Szolgáltatásaink minél szélesebb körben történő megismertetése fontos, ez helytálló a Ma-
gyar Vöröskeresztről szóló 1993. évi XL. törvényben foglalt alaptevékenységekre, a további 
helyileg specializált szolgáltatásainkra.  
Szervezetünk egyik legfontosabb alaptevékenysége a véradásszervezés, amely évtizedek 
óta országosan kiemelkedő helyet foglal el. Ezen feladat a helyi önkormányzatok támogató 
közreműködése nélkül nem lehetne ilyen sikeres. 2017 évben megyei szinten a 26.500 főre 
tervezett véradóból véradó eseményeinken összesen 27.748 fő jelent meg. Szenvedélybete-
gek ellátása Győr, Pannonhalma kistérség és Csorna kistérség területén (79 településen) tör-
ténik. Szociális segítségnyújtásunkkal, helyi katasztrófahelyzetben történő helytállásunkkal 
egy-egy esemény kapcsán önkéntesekkel, munkavállalókkal és adományokkal vagyunk je-
len. Felnőttképzési tevékenységünkkel 2017 évben 108 elsősegélynyújtással kapcsolatos 
képzést indítottunk. Megyei szinten 2 bázisóvoda, 9 bázisiskola található. Megyei taglétszá-
munk 8488 fő, önkéntes személyek száma közel 1000 fő, alkalmazott létszámunk 22 fő. Inf-
rastruktúra tekintetében bérelt irodákkal rendelkezünk.  
 
Az alapszervezetek többsége a véradásszervezésben tevékenykedik, továbbá közreműköd-
nek a helyi szintű idősek napi, anyák napi, települési rendezvények lebonyolításában, egés-
zségnapok és elsősegély bemutatók szervezésében és természetesen a szociális akciókban 
is. Alapszervezeteink között vannak egyéb feladat ellátására szerveződött csoportok pl. Au-
tista gyermekeket támogató Alapszervezet, Esély Alapszervezet. Mindkét szervezet a más-
sággal élő személyek esélyegyenlőségét segítő programokat valósít meg. 
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KÖZÚTI ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ VIZSGA, FELNŐTTKÉPZÉS ÉS VÉRADÁSSZERVEZÉS: 
 
Elsősegélynyújtó vizsgák szervezése és a véradásszervezés is a Vöröskereszt alapfeladatai 
közé tartozik. Megyei szinten /Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár, Csorna, Kapuvár/ az előbbi 
esetében 6295 fő közúti járművezető jelölt jelentkezett vizsgára. Utóbbi esetén 27.748 fő 
jelent meg véradásunkon, melyet 159 véradóeseményen valósítottunk meg az Országos 
Vérellátó Szolgálattal kötött együttműködési megállapodás keretei között. 2017 évben 34 
véradó ünnepséget valósított meg a terület, és 855 fő véradót tüntettünk ki. Az ünnepségek 
megvalósítását többnyire a települések polgármestereinek, támogatóinak hozzájárulásával 
tudtuk minden területen megfelelő színvonalon teljesíteni.  
A donorok mozgósítása nem mindig könnyű feladat, bár a véradó mozgalom iránt elkötele-
zett személyek kivétel nélkül minden esetben nyújtják karjukat. 2017. évben új véradó hely-
színeket is sikerült bekapcsolni a mozgalomba, pl. Győr+Média, GYŐR-SZOL Zrt. A vér-
adások jó hangulatban, szervezetten zajlanak és többnyire eredményesen zárultak, köszön-
hetően a helyi támogatók pozitív hozzáállásának is. 
 
Felnőttképzési tevékenységünk 2017. évben 68 közúti elsősegélynyújtó tanfolyam, 913 fő 
részvételével, illetve 17 munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyamot szerveztünk, 181 fő rész-
vételével. Középfokú elsősegélynyújtó tanfolyammal 13 főt, egyéb elsősegélynyújtó tanfo-
lyammal 254 főt sikerült felkészítenünk. Egyéb elsősegélynyújtó bemutató előadással, tré-
ninggel közintézményekben 534 főt értünk el. 
 
SZOCIÁLIS TEVÉKENYSÉGÜNK: 
 
A területi irodáinkban és az alapszervezetekhez forduló személyek részére a felajánlásokból 
folyamatosan biztosítunk tartós élelmiszert, ruhaneműt, cipőt, játékot, háztartási felszere-
lést, bébiételt, központi támogatásból érkező készítményeket. 2017. év decemberétől a Ma-
gyar Élelmiszerbank pályázatának köszönhetően, napi szinten történik élelmiszerosztás.  
 
2017 augusztusában 1 héten keresztül a megyéből 50 fő hátránnyal élő gyermeket táboroz-
tattunk Dunaszigeten. A tábor költségét, támogató szervezetek és magánszemélyek adomá-
nyai segítségével tudtuk fedezni.  
Az év folyamán összegyűjtött adományból folyamatosan tartós élelmiszert tudtunk biztosítani 
a hozzánk forduló átmenetileg nehéz helyzetbe kerülő családok részére. Az adomány mel-
lett, egy korábbi pályázatunkból, a TÁMOP 2.6.2 munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó prog-
ram keretén belül, a munkába történő visszahelyezést támogatjuk egyéni tanácsadással. 
2017 decemberében szervezett TESCO gyűjtéssel területünk megyei szinten 3335,44 kg tar-
tós élelmiszert és 50 egyéb adományt gyűjtött össze, amelyet 998 hozzánk forduló családnak 
sikerült eljuttatni. Mindezt egyéb összegyűjtött adományokkal egészítettük ki, mint Mikulás-
gyár gyűjtése, iskolák gyűjtései, Innovatív Group csoport gyűjtése és szervezetünk általi vá-
sárlás. 
Karácsony előtt látogatást tettünk még számos megyei intézménybe pl. Fogyatékkal élők 
Nappali és a Fogyatékkal élők Átmeneti Otthonába, Bárczi Iskolába, Esély Kft.-be, Bün-
tetés Végrehajtási Intézet, Dénesfa pszichiátria, Magyarkeresztúri Idősek otthona stb. 
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Hagyományos karácsonyi szeretetakciónk része a kórházi betegek látogatása, amely Győr, 
Mosonmagyaróvár, Csorna, Kapuvár, Sopron területén valósult meg. Diákok és önkéntesek 
műsorával és csomagosztással gondoltunk azon személyekre, akik az ünnepeket a kórhá-
zakban töltötték.  
 
Egyéb szociális akciók: a nagycsaládosok részére Húsvéti ünnepek előtti adománycso-
magok biztosítása. SuliStart, iskolakezdés előtti hajvágás és írószercsomag a Családsegítő 
Szolgálat által javasolt tanulók részére.  
 
Jótékonysági alapunkból nyújtott támogatások, mely olyan eszközök, szolgáltatások be-
szerzését támogatja, amely a betegséggel élő gyermek állapotának javulását szolgálja és 
más módon nem támogatott szolgáltatás vagy eszköz. Támogattunk többek között: légtisz-
tító berendezés beszerzését, inzulinpumpa szerelék önrészének átvállalását, gyógy-
szerek önrészének átvállalását, gyógytorna önrészének átvállalását, valamint szobake-
rékpár, speciális világítás, gerincmerevítő, stb. megvásárlását. 
 
SZŰRŐVIZSGÁLATOK, EGÉSZSÉGNEVELÉS: 
 
Egészségneveléssel és drogmegelőző programmal területi szervezeteink mellett számos 
alapszervezet is foglalkozik. 2017 évben 34 eseményen összesen 3420 főt értünk el. Intéz-
ményekben és egyéb közösségekben szervezett szűrővizsgálatokon (vérnyomás-, koleszte-
rin-, vércukor-, mérés, prosztataszűrő vizsgálat, életmód tanácsadás, dietetikai tanácsadás, 
stb.) 15 eseményen 561 főt értünk el. Drogprevencióban kiemelném a Deák bázisiskolában 
Dr. Zacher Gábor előadó drogmegelőző előadását, melyet a vöröskereszt finanszírozott.  
 
KÖZÖSSÉGI SZENVEDÉLYBETEG ELLÁTÁS: 
 
2012-ben indult a szolgáltatás és a kezdetek óta a Szenvedélybetegek Közösségi Ellátó 
Szolgálata a tevékenységét a győri,- pannonhalmi,- és csornai kistérségre terjeszti ki 
(összesen 79 település), ellátását az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet szerint biztosítja. Szol-
gáltatása önkéntesen és térítésmentesen vehető igénybe ezen település lakóinak. 

 
A közösségi szenvedélybeteg-ellátás célja, hogy az általa gondozott szenvedélybetegek in-
tegrált és teljes jogú tagjai maradjanak a társadalomnak, illetve re-integrálódjanak a közös-
ségbe. Ennek érdekében a gondozás a pszicho-szociális rehabilitáció és a tanácsadás min-
den formáját a szenvedélybeteg otthonában illetve lakókörnyezetében biztosítja. Segítséget 
nyújt a szenvedélybetegek számára egészségi és pszichés állapotuk javításában, meglévő 
képességeik és készségeik megtartásában, illetve fejlesztésében, a mindennapi életükben 
adódó konfliktusok feloldásában és problémáik megoldásában, a szociális és mentális gon-
dozásukban, és az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutásukban egyéni és csoportos fog-
lalkozások keretében. 
A közösségi ellátás célja továbbá a tartós intézeti tartózkodás megelőzésével, a szenvedély-
beteg stigmatizációjának elkerülése, a közösségi integráció fenntartása. A szolgáltatást 
igénybe vevők gondozásában illetve rehabilitációjában, a természetes segítők aktív közre-
működésére építve, az egyéni megoldásokat preferálja az intézményes lehetőségekkel 
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szemben. A közösségi ellátás ily módon a leghatékonyabb pszicho-szociális rehabilitációt 
képes megvalósítani. 
A hozzánk forduló szenvedélybeteg és a közösségi munkatársak együttműködése során le-
hetőség nyílik:   

- a szenvedélybetegség okozta egészségügyi károsodások, problémák csökkentésére, 
életvitelük és önellátásra való képességük javítására illetve fenntartására 

- az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szűrővizsgálaton való rész-
vétel ösztönzése és figyelemmel kísérése 

- kríziskezelésre, az életet veszélyeztető testi, szociális, kapcsolati és életvezetési 
rendszerben kialakult helyzetek esetében  

- kommunikációs készségük fejlesztésére  
- a gondozott munkavállalással kapcsolatos készségeinek fejlesztésére, önéletrajzírás, 

elhelyezkedésében való közreműködés, motivációjának fokozásával és környezeti fel-
tételeinek javításával 

- hivatalos ügyekben való segítségnyújtásra 
- csökkenteni az erős társadalmi intolerancia okozta kirekesztettség érzetét 
- növelni az egészségügyi, szociális és pszicho-szociális javakhoz való hozzáférés lehe-

tőségét 
- növelni a helyi közösségi életben, és a társadalomban való részvételük aktivitását 
- a stressz-tűrő képességük fokozására, valamint a visszautasítás készségeinek kialakí-

tásával a visszaesés megelőzésére 
- szükség esetén a lehetőségünkhöz képest bútor-, ruha-, és élelmiszer adomány osz-

tására. 
 
2017 évben egyéni és csoportos tanácsadásban/ellátásban 52 fő engedélyezett létszám 
mellett 62 fő ellátottal valósítottuk meg a szolgáltatást. Folyamatos kapcsolatban állunk és 
aktív tagjai vagyunk a Győri Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak. 
 
KATASZTRÓFA KÉSZENLÉT: 
 
A Moson mentőcsapat 2017. évben minősített tagjaként, mint egészségügyi- szociális egy-
ség részt veszünk a mentőcsapat munkájában.  
Megyei Katasztrófa készenléti készletünk, jelenleg Győrben a Szent István út 51. szám alatt 
a Győri Önkormányzattól bérelt ingatlanba található. Ez a készlet italt, tartós élelmiszert, ta-
karót és olyan eszközöket tartalmaz mely egy katasztrófahelyzet, vagy mint a tavalyi év mu-
tatta hőségriadó esetén felhasználásra kerül. 2018. június 30. napjával Győr- Megyei Jogú 
Város Önkormányzata az ingatlan értékesítésre hivatkozva felbontotta a szerződést. Jelen 
pillanatban nincs kilátásban másik raktárhelyiség. 
 
ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ- ÉS CSECSEMŐ- ÉS KISDEDGONDOZÓ VERSENYEINK: 
 
Felmenő rendszerű versenyeinket, előbbit, 47. utóbbit 22. alkalommal szerveztük meg Győr-
ben és vittük tovább a nyertes csapatokat az országos döntőkre. A versenyek részvételi díj 
nélkül zajlottak a teljes költségét beleértve a diákok szállás és utazási díját a Magyar Vörös-
kereszt finanszírozta. 
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KORTÁRS ÉRZÉKENYÍTŐ PROGRAMJAINK: 
 
A program az ifjúsági önkéntesek közreműködésével zajlik a helyi és Győr környéki iskolák-
ban, felső tagozatos diákok számára. A programban résztvevő önkéntes diákok felkészítése 
folyamatos. Tavalyi évben egy új programmal Autizmus érzékenyítő csoportfoglalkozással 
bővült a kínálat. A diákokat az FSZK-tól vásárolt képzési programmal készítettük fel, Árnics 
Katalin gyógypedagógus- autizmus szakértő szervezésében. 
 
ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS a társadalmi szerepvállalás szükségessége és lehetőségei. 
 
ÖNKÉNTESSÉG és a VÉRADÁS: az önkéntesség a világszervezet munkájában, véradóvá 
válás, egyéni szerepvállalás a nemzeti vérkészlet biztosítása ügyében.  
 
AUTIZMUS ÉRZÉKENYÍTÉS odafigyelés a sérültséggel élőkre, az autizmussal élő fiatalok 
elfogadása, közösségekben betöltött szerepének támogatása. 
 
Győr és környékén is elindult a kupakgyűjtés, a befolyt összegből a szociális bizottság olyan 
tanulót/-kat támogat, akiknek szociális okok miatt nehézséget okoz a tanuláshoz szükséges 
eszköz beszerzése. A szociális bizottság döntéshozatalában a vöröskereszt munkavállalója 
mellett ifjúsági önkéntes és a tankerület vezetője is részt vesz. 
 
NYILAS MISI BÁZISISKOLAI PROGRAM: 
 
A program létrejöttének előzménye a jelenlegi társadalmi korösszetétel alakulása. A Magyar 
Vöröskereszt együttműködő partnere az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménynek, 
akivel folytatott közös tevékenységeink, az idősek klubjaiban tartott tájékoztató előadásaink, 
iskolai közösségi szolgálatra nyert pályázataink alkalmával felmerült a szükségessége egy 
olyan hiánypótló lehetőségnek, amely az idős, beteg emberek segítését célozza meg anyagi 
megterhelés nélkül. Az idős emberek gyakran küzdenek kirekesztettséggel, mert különféle 
okok miatt nem tudják elhagyni otthonukat. Nincs hozzátartozójuk, aki rájuk nyitná az ajtót, 
mert vagy nagyon elfoglaltak, vagy egyre gyakrabban előforduló esetben távol, külföldön él-
nek, vagy egyszerűen már nem élnek hozzátartozók, barátok. Az elmagányosodás, és a ki-
szolgáltatottság érzésének csökkentése illetve a generációk közti szakadék csökkentése, va-
lamint a kölcsönös tanulás lehetősége érdekében született meg ennek a projektnek az ötlete. 
 
Felkészítést követően a Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Deák Ferenc Közgazda-
sági Szakgimnáziuma, mint vöröskereszt bázisiskola diák önkéntesei 2016 októberétől, a 
Nyilas Misi projekt indulásától, folyamatosan 15 olyan idős, önellátásban segítségre szo-
ruló személyt segítenek, akik otthonukban egyedül élnek, és támogatásra szorulnak. A 
program 2017 évben kiegészült a Révai Miklós Gimnázium, Czuczor Gergely Gimnázium di-
ákjainak közreműködésével. 

 
A diákok az alábbi tevékenységekben tudnak segítséget nyújtani:  

- beszélgetés, meghallgatás, felolvasás, 
- számítástechnikai ismeretek elsajátításában való segítésnyújtás, 
- társas játék, kártyázás, sakk, egyéb játékos elfoglaltság, 
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- séta, orvoshoz, parkba, temetőbe látogatás, 
- bevásárlás, gyógyszerek kiváltása lehetőség szerint az igénybe vevő kíséretében, 
- ház körüli tevékenységek: levelek összeseprése, járdaseprés, hó eltakarítás, tüzelő-

anyag bekészítése, 
- kisebb házimunka: porszívózás, rendrakás, 
- háziállatok gondozásában való segítségnyújtás. 
 

 
Megyei szervezetünk származtatott önálló jogi személyként külföldi és állami támogatásban 
nem részesült 2017 évben. Működésünkhöz, törvény által előírt feladataink ellátásához nél-
külözhetetlenek az Önkéntes személyek, önkormányzatok, állami szerepvállalók, pályázatok, 
magánszemélyek, vállalatok támogatásai. 

mailto:gyormosonsopronmegye@voroskereszt.hu
https://www.facebook.com/magyarvoroskeresztgyormosonsopronmegyeiszervezete

