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Vész-
helyzetben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Cím: 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58–60.
Telefon: +36 (1) 391 4700
Fax: +36 (1) 391 4728
E-mail: info@maltai.hu
www.maltai.hu

A kiadványban megjelenô képek 
a Szeretetszolgálat gondozottjairól 
és önkénteseink áldozatos 
munkájáról készültek.



Katasztrófavédelem,
vészhelyzetkezelés
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„Bizony mondom nektek, 
ha csak akkora hitetek 
lesz is, mint a mustármag, 
s azt mondjátok ennek 
a hegynek itt: Menj innét 
oda! – odamegy, s nem 
lesz nektek semmi sem 
lehetetlen.”
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és fontossá, ahol egész családok, gyerekek,

idôsek, betegek vagy fogyatékkal élôk 

szorulnak gondoskodásra. A máltai 

szervezet, a szükséget szenvedôk valós

igényeit feltárva, olyan problémák meg

oldásában is részt vállal, amelyekre 

másoknak már nem marad erejük, idejük. 

Nagyobb katasztrófák után hosszú idôn

át a helyszínen maradva segíti az ott 

élôket. Ott marad akkor is, amikor a köz 

figyelem már másra irányult, és a többi 

Vészhelyzetben
Katasztrófák után, a közvetlen élet mentô 

akciókat követô helyzetben rendszerint 

kevés figyelem jut az emberekre. 

Ha sike rült fedelet találni és élelmiszert 

adni a túlélôknek, a továbbiakban jobbá

ra csak orvosi segítségre számíthatnak. 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

szerep vállalása különösen az elhúzódó

beavatkozások helyszínein válhat 

Nem sokkal a megalakulása után, 
történelemformáló események 
kulcsszereplôjévé vált a kelet-
német menekültek befogadásáv al.



segítô már levonult. Volt, ahol a szükség

ben nyújtott jó segítségnek köszönhetôen

olyan szoros együttmûködés alakult ki, 

hogy a Szeretetszolgálat a katasztrófa 

felszámolását követôen intézményt nyitott 

a településen. 

A segítô akciók nem állnak meg a határo

kon. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

a romániai forradalom alatt nemzetközi 

segélyszállítmányok kiosztását szervezte 

meg, a délvidéki háború során sebesültek 

és civilek ezreit hozta Magyarországra. 
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A 2010-es vörösiszap-

katasztrófát követôen

155
család kapott albérleti 

elhelyezést

10
hónapon keresztül



Hogyan segítünk?
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a 

katasztrófák felszámolásában érintett

szervezetekkel együttmûködve, 

a rá jellemzô szellemiséggel vesz részt 

a humanitárius segítségnyújtásban, 

a kárenyhítési, újjáépítési programokban. 

Katasztrófa védelmi szakszolgálata 

az ország egész területén kiképzett 

munkatársakkal rendelkezik, akik szükség

esetén rövid idôn belül mozgósíthatók, 

így akár tömeges balesetek, közlekedési

káosz vagy hirtelen jött áradások, 

hófúvások helyszínén gyors segítséget 

nyújthatnak a bajba került embereknek. 

Gondoskodik arról, hogy a 
segítô szándék elérje célját, 
az adományok, támogatások
és az önkéntes munka jól 
hasznosuljanak.
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Közel 

10000
mozgósítható önkéntes vesz 

részt országszerte a Szeretet-

szolgálat munkájában
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Tömeges vagy elhúzódó védekezés 

helyszínein a Máltai Szeretetszolgálat 

rendszerint a  beavatkozás hátországát 

is biztosítja, a mozgósított erôk 
ellátásáról gondoskodik. A közvetlen

veszély elmúlása után kihelyezett 
segélykoor dinációs irodáin keresztül 

szervezi meg a szükséges segítséget.

Viharkárok, árvizek után speciális fel

adatokat vállal, önkénteseket mozgósít, 

adományokat visz a rászorulóknak. 

Összefogja az emberek felajánlásait, 

koordinálja a katasztrófák utáni társadal

mi segítô akciókat. A Szeretetszolgálat 

élô kapcsolatot ápol számos határon túli, 

magyarok lakta településsel, adományok

kal, kulturális javakkal, gyógyászati 

eszközökkel, egészségügyi progra mokkal

támogatja ôket.

A több mint száz országban tevékeny

kedô nemzetközi máltai szervezethez, 

a Szuverén Máltai Lovagrendhez tartozó 

Szeretetszolgálat számára Európa több 

országában is rendszeresen gyûjtést 

szerveznek. A Magyar Máltai Szeretet

szolgálat távoli országokban is segítsé

get nyújt, Afrika szubszaharai részén 

pedig több országban is programot 

indított azért, hogy a legelesettebb em

berek is egészséges ivóvízhez jussanak. 

Az ezredforduló után a Közel és Távol 

Keleten bekövetkezett tragédiák után 

nyújtott segítséget, Afrikában pedig köz

egészségügyi programokat indított.

Gondoskodik arról, hogy a 
segítô szándék elérje célját, 
az adományok, támogatások
és az önkéntes munka jól 
hasznosuljanak.



            www.

adomanyozz.HU
           Hogy a holnap jobb legyen
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A kiadványban megjelenô képek 
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