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Az Egyesület alapadatai 

Név:    VIZEK ŐRE Vízi-mentő Egyesület 
Székhely:    2315 Szigethalom, Szabadkai u. 114.  
Bejegyző végzés száma:  12.Pk.60.117/2006/4. 
Nyilvántartási szám:  TE 4594 
Adószám:   18712201-1-13 
Bankszámla:    10918001-00000105-97060002 
Közhasznúsági státusz:  Közhasznú Egyesület 
Riasztási telefonszám:  06-70/315-35-24 
 

Az Egyesület technikai összetétele 

Vízi-mentés, műszaki feladatok:  VIZEK ŐRE Vízi-mentő Szolgálat 
Vízi sport:    VIZEK ŐRE Vízi Sport Klub 
 

Az Egyesület tevékenysége, célkitűzése: 

� életmentés, 
� vízi élet, és vagyonmentés, 
� műszaki mentés, 
� katasztrófa elhárítás, 
� környezetvédelem, 
� vízi sportrendezvények biztosítása,  
� túravezetés, 
� jet-ski versenyzőink versenyeztetése, 
� mozgásukban korlátozott versenyzőink edzése, versenyzése, 
� ifjúság, és a lakosság preventív felkészítése vízi balesetek, veszélyek 

elkerülésére, 
� iskolai csoportok oktatása vízi balesetek elkerülésére 

 
Az Egyesület tagsága 

 
Tisztségviselők:  Hölgye Attila   elnök, mentés vezető 
   Tóthné H. Gabriella alelnök,  oktatási vezető, 

Csintalan Gabriella titkár, mentésvezető. 
       
Tagok:   19 fő vízi-mentő, műszaki mentő személyzet 

18 fő jet-ski versenyző,  
   6 fő Média-sztár jet-ski versenyző, 
   5 fő ParaJet versenyző, 
   5 fő kiszolgáló személyzet. 
 
Tagjaink, munkatársaink megfelelő szinten képzettek: felsőfokú katasztrófavédelmi, 
gépkocsivezetői (A, B, C, E, PÁV I), érvényes vízimentői és életmentői, géptechnikusi 
képesítéssel, csónakmotor szerelői gyakorlattal, szolgálati és hivatásos kisgéphajó vezetői 
engedéllyel, túravezetői végzettséggel rendelkeznek. 
 
A VIZEK ŐRE Vízi-mentő Egyesület vízi-mentés területén agilis, nagy teherbírású 
csapatot épített fel. A Vízi-mentő csoport tagjai folyamatos gyakorlati tréningeken 
sajátítják el a műszaki és életmentéshez szükséges tudást, figyelemmel kísérve és 
fejlesztve a fizikai állóképességet. 
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Az Egyesület mentési eszközei 
 

� Ford Ranger 2.5 TD 4x4, 
� Mitsubishi Pajero 4x4, 
� VW Multivan logisztikai bázis, 
� SELVA 460 mentőhajó felszereléssel, motorral, 
� YAMAHA 430 mentőhajó felszereléssel és motorral, 
� EUROLINE 360 eszközmentő hajó felszereléssel és motorral, 
� JULA 460 kisegítő hajó felszereléssel és motorral, 
� Vízimentési eszközök (gerincágy, mentőmellények, mentőpatkó), 
� Vízmeder vizsgáló, 
� GPS navigációs berendezés, 
� Mentőcsapat részére elkülönített 1 heti élelem, 
� Sátor, hálózsák, neoprén ruházat.                                              

 
Referenciák 

 
� Magyar Jet-Ski Szövetség rendezvényein való mentési, műszaki munkák 

ellátása,  
� Vizisport rendezvényeken való közreműködés, 
� Több éves hajózási gyakorlat, 
� Árvízi mentési, katasztrófa-elhárítási munkákban való részvétel, 
� Túravezetői tapasztalat, 

 
Fővárosi Központi Rendeltetésű Mentőszervezet, Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság: 
 

� 2006. évi dunai árvíz Margit-sziget védekezésében való vízi biztosítási, 
kárenyhítési feladatok,  

� védekezésben résztvevő hivatásos személyek vízi bejárása kárhelyszínekre, 
� 2006. évi tiszai árvíz védekezésében való vízi-mentői, műszaki mentői 

részvétel,  
� veszélyes hulladék eltávolítása a Körös árteréből, 
� a Magyar Honvédség csónakmotorjainak gyorsjavítása védekezési területen, 
� ENSZ Insarag felkészítő, és bemutató gyakorlat. 
� a FPVIg. vízi rendezvényeinek biztosítása, 
� Hőségriadó elrendelésekor ásványvíz osztása a Margit-szigeten, 
� 2008. március 15.-én a nemzeti ünnep dunai vízi biztosítása, 
� 2011. október 15.-én az Önkéntes Mentőszervezetek I. Országos 

Seregszemléjén bemutató gyakorlat 

 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság: 

 
� Az OKF felkérésére eltűnt személy keresése az Ipoly folyón. 

 
Magyar Motoros Vízisport Szövetség, és a Magyar Jet-ski Szövetség 

: 
� UIM-SPES – MJSSZ Európa Bajnokság, Világ Bajnokság vízi műszaki 

munkáinak, vízi biztosítási, és vízi-mentési feladatainak ellátása 2006. 
szeptember 06-10. között Tatán, az Öreg-tavon, 

� éves Országos Bajnoki futamok, Sztár Kupa rendezvények vizi  mentési 
feladatainak ellátása, vízi műszaki munkák végzése, 

� vízi-sport tevékenység, 
� a világon elsőként megrendezett „PARAJET KUPA” vízi-mentési, és szervezői 

feladatainak ellátása, a versenyzők mozgáskorlátozottságuknak áthidalása, 
� Alpok-Adria kupa vízi-mentési feladatok ellátása. 
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Egyéb feladataink: 

 
� Hídvégi –Üstös Pál extrém sportoló úszó vízi biztosítása az élő Tiszán, 
� Tata, Víz, Virág, Zene karneválon vízi rendezvények (gálya-, kajak-, vitorlás 

versenyek) biztosítása, műszaki munkák végzése, 
� augusztus 20.-ai vízi-karnevál vízi biztosítása, műszaki feladatok ellátása, a 

karneválon résztvevő versenyzők koordinálása, 
� Vízi karneválon ejtőernyősök „kimentése” folyóvízből, 
� IWC Gerse kupa „területi verseny” rendezvények, 
� EUROPAIRVENTURE  rendezvényeken vízi mentési feladatok ellátása, 
� IJSBA-AAC Európa bajnokság vízi-mentési munkái. 

 

Önkéntes feladatok: 

 
� 2010-es árvízen Sátoraljaújhely térségébe segélyszállítmányok  eljuttatása,  
� 2010 Hernád folyón Nagykinizs térségében árvízi és katasztrófa-elhárítási 

feladatok ellátása, 
� elárasztott területen a lakosság vízről történő ellátása, 
� segélyszállítmányok eljuttatásának szervezése, 
� Szigethalmi Baleset-megelőzési fiestán való részvétel, 
� Szigethalom Általános Iskolákban vízi baleset megelőzési oktatások, 
� Csepel-szigeti vízi rendezvényeken való részvétel, 
� Ráckevei-Soroksári Duna vízi biztonsági felügyelete. 

 
Az Egyesület elismerései: 

 
 2006:   MJSSZ NOVICE csapatverseny I. helyezés 
 2007:   MJSSZ NOVICE csapatverseny II. helyezés 
 2008:   MJSSZ NOVICE csapatverseny II. helyezés 
 2009:   MJSSZ NOVICE csapatverseny II. helyezés 
 2010:   MJSSZ NOVICE csapatverseny I. helyezés 
 2011:   MJSSZ NOVICE csapatverseny I. helyezés 
 
 Hölgye Attila:  Köztársasági Elnöki Bronz Érdemkereszt 
    emlékérem, sport nívódíj, 
 Hölgye Gábor:  bronz érdemérem, sport nívódíj 
 Papp Éva:   érdemérem, emlékérem,  
 Bajkó Balázs:  bronz érdemérem,  
 Kis Sándor:   emlékérem, sport nívódíj,  
 Kovalcsik Mihály:  sport nívódíj. 
A 2007. évtől jet-ski versenyzőink csapatversenyben, illetve egyénileg komoly 
eredményeket érnek el a folyamatos edzésnek köszönhetően.  
A 2008-as évtől az összekovácsolódott Para-Jet csapatunk kiemelkedő eredményeket ért 
el. 
 
Az Egyesület nevében Hölgye Attila a 2006. évi árvízi védekezésben való kiemelkedő 
munkáért járó Köztársasági Elnöki bronz Érdemkeresztet vett át 2006. május 19.-én a 
Parlament Kupola-termében Sólyom László Köztársasági Elnök úrtól. 
Az Egyesület árvízi mentési feladatokat ellátó tagjainak „A vizek kártételei elleni 
védekezésért” érdemérmet illetve emlékérmet Dr. Demszky Gábor Főpolgármester úr 
adott át. 
Az Egyesület vízi-mentői a Magyar Jet-ski Szövetség versenyigazgatósági tagjaiként 
végzett eredményes munkáinak elismeréseként a szövetség elnöke Sport nívódíjat 
adományozott. 
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Támogatóink: 
 

  

THG 
 

 
hajo-motor-szerviz.hu 

Együttműködő partnereink: 
 

� Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, 
� Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
� Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség, 
� FKRMSZ (Fővárosi Központi Rendeltetésű Mentő Szervezet), 
� Magyar Jet-Ski Szövetség,  
� Magyar Motoros Vízi sport Szövetség, 
� Samaritanus Mentőszolgálat, VIP Ambulance, 
� Vízi rendészet Duna, Vízi rendészet Balatonfüred, 
� Horgász hol-mi, Paál András hajóépítő, 
� EUROPAIRVENTURE, 
� Kisdunamenti Civil Szervezetek Szövetsége, 
�  Ráckevei Polgári Védelmi Kirendeltség, 
� Magyar Élet és Vízimentők Szövetsége, 

 
Tervezett és folyamatban lévő együttműködések kialakítása: 

� Szigethalmi Önkormányzat, 
� ORFK Dunai Vizirendészet, 
� Országos Mentőszolgálat, 
� Magyar Település és Területfejlesztők Szövetsége, 
� Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
� Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata. 

 
Média 

 
 

Média partnerünk:  

 
Egyéb média megjelenések: 
 

� RTL, RTL Klub, 
� TV2 Aktív, 
� REUTERS, 
� Magyar Közlöny, 
� Kalocsai, Körmendi, Vasvári TV,  
� Sport 1, Sport Plusz, 
� Magyar Nemzet Online, Stop.hu, 
� Lakihegy rádió - folyamatosan 
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Az Egyesület célkitűzései: 

� EU-Duna Régió Stratégia nem kormányzati szerveknek a DUNA 
BIZTONSÁGOS HAJÓZÁS ÉS MENTÉS Projekt elkészítése, megvalósítása, 

� ENSZ-INSARAG gyakorlaton részvétel, 
� Nemzeti minősítés megszerzése 
� Katasztrófa elhárítási feladatok ellátása Magyarországon, illetve nemzetközi 

segítségnyújtás, 
� RSD vízi felügyeleti rendszer kialakítása, működtetése, 
� Duna Pest és környéke vízi felügyelete, 
� Médiapartnerek bővítése, 
� Támogatói háttér kialakítása, 
� Az Egyesület tagságának folyamatos képzése, vizsgáztatása ILS irányelvei 

alapján, 
� Nemzetközi jet-ski versenyeken való részvétel és feladatvállalás, 
� Képzési és oktatási anyag elkészítése, képzési rendszer kidolgozása, oktatása, 
� Területi védelmi igazgatási szervekkel való együttműködési megállapodások 

kialakítása, 
� Magyarországon az önkéntesség kialakításának segítése, 
� Katasztrófa védelmi feladatok ellátása, 
� Ifjúság fölkészítése a vízparti helyes viselkedés szabályaira, fellelhető 

veszélyhelyzetek kezelésének oktatása. 
 

 
Egyéb: 

� Vízi túrák, csapatépítő tréningek (vízi programok) szervezése, lebonyolítása, 
� Partner szervezetekkel katasztrófa elhárítási szimulációs gyakorlat szervezése. 

 
 
 
Szigethalom, 2012 január 18. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


