
 
 

 
ZALA MEGYE POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉGE 

: 8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér. 5. 
 
 

Beszámoló 
A Zala Megye Polgári Védelmi Szövetség 2011. évi ,kiemelten   közhasznú 

tevékenységéről. 
 
 
A Zala Megyei Bíróság 1863/2004. sz. végzésével Zala Megye Polgári Védelmi Szövetsége 

/ZMPVSZ / társadalmi szervezetet 2004. április 29-én a 1977. évi CLVI. törvényelőírásainak 
megfelelve – kiemelkedően közhasznú szervezetként- jegyezte be. 

 
Céljainkat és feladatainkat az alábbiak szerint határoztuk meg a 2011. évi közgyűlésünkön: 
 
1 / A Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített jogokra és kötelességekre figyelemmel a 

Honvédelmi, a Polgári Védelmi, a Katasztrófavédelmi törvényekben és a háború áldozatainak 
védelmére vonatkozó, Genfben 1949. augusztus 12-én kötött nemzetközi egyezmények I. és 
II. kiegészítő jegyzőkönyvében megjelölt polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatok 
végrehajtásában való közreműködés, melyben igényli a lakosság legszélesebb körének, illetve 
minden érdekszférának az odaadó, áldozatkész, támogatását. 

 
2 / A ZMPVSZ. kiemelkedően közhasznú tevékenységet végezve közreműködik 
Zala megyében az állampolgárok polgári védelmi, katasztrófavédelmi és egyéb humanitárius 

védelmi felkészítésében, 
    védelmük szervezésében azzal a céllal, hogy az állampolgárok képesek legyenek önmaguk, 

családtagjaik, embertársaik életét, vagyontárgyait eredményesen oltalmazni, menteni elemi 
csapások, természeti és ipari katasztrófák, valamint fegyveres konfliktusok esetén. 

 
Célkitűzéseinek megvalósítása során kiemelkedően közhasznú tevékenységét összehangoljuk és 

szoros együttműködést, érdekközösséget alakítunk ki: 
- a különböző jogszabályokban megállapított polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatokat ellátó 

Magyar Polgári Védelmi Szövetséggel, 
- területi szerveivel, 
- a megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, 
- megyei és helyi Védelmi Bizottságokkal, 
- települési önkormányzatokkal, 
- valamint a Magyar Vöröskereszt, önkéntes tűzoltóság, megyei szervezetével, illetve egyéb 

humanitárius és más társadalmi szervezetekkel. 
Igazán jelentős a katasztrófa védelmi igazgatósággal megvalósuló együttműködésünk, amely mára 

mindkettőnk számára stratégiai fontosságúvá vált, híre átlépte a megye határait. 
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A szövetség feladatai: 
 
a./ Segíteni az emberi élet és az anyagi javak / nemzeti vagyon / védelmét, egyben  felismertetni és 

elfogadtatni, hogy az erre irányuló tevékenység és önkéntes közreműködés hazafias 
cselekedet. 

 
b./ Végezni a lakosság polgári védelmi és a helyileg előforduló katasztrófák elleni védekezésre való 

felkészítését. 
 
c./ A felkészítések során megkülönböztetett figyelmet fordít a biztonságosabb jövő érdekében az 

ifjúság polgári védelmi, katasztrófavédelmi ismereteink megalapozására és tovább    
fejlesztésére. Ezek területei főként a polgári védelmi szakkörök és táboroztatások, illetve a 
polgári védelmi, katasztrófavédelmi versenyek 

. 
d./ A ZMPVSZ közreműködik a szénhidrogén-termelés, szállítás és tárolás okozta veszély 

helyzetek megelőzésében és a polgári védelmi, humanitárius célú logisztikai tevékenységben. 
. 
e./ Együttműködve az állami és társadalmi környezetvédő szervezetekkel közreműködik a 

természetes és épített környezetünk védelmével kapcsolatos felvilágosító-szakpropaganda, 
valamint a védelmi és ideiglenes helyreállítási feladatok tervezésében, szervezésében és 
megvalósításában.. 

 
f./ Ápolja a polgári védelmi hagyományokat. 
 
g./ Felkérésre közreműködik minden olyan humanitárius tevékenységben, amely összhangban van a 

ZMPVSZ céljaival és lehetőségeivel. 
 
E céloknak és feladatoknak az: 
 

1.1. önkéntes lakosságfelkészítők képzésének megszervezésével és végrehajtásával, 
1.2. települési lakossági fórumok megtartásával, 
1.3. a megalakított polgári védelmi szervezetek felkészítésével, 
1.4. a felmenő rendszerű ifjúsági verseny megszervezésével 
1.5  ifjúsági konferencia levezetésével 
2.   az együttműködésekkel 
3.              Polgári védelmi nap ünnepségén való megemlékezéssel tettünk eleget. 

 
 
 
 
 
1.1 Önkéntes lakosságfelkészítők képzése. 

Az Országos Elnökség és a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság között kötött együttműködési 
megállapodás az alapja a Zala Megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatósággal meglévő 
együttműködésünknek, mely alapján szerveztük és vezettük le az önkéntes 
lakosságfelkészítők tanfolyamát. A tanfolyamot a lenti polgári védelmi kirendeltség 
vezető, Tóth Tibor pv alezredes készítette elő, szervezte és látta el az osztályfőnöki 
feladatokat. A munkája kifogástalan volt. 
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A tanfolyam szervezése nem volt újdonság, hisz az országos szövetség jogszervezeteként már 
2002-ben, 2003-ban és önállóan 2004-ben, 2005-ben, 2006-ban, 2007-ben, 2008-ban, 
2009-ben és2010-ben közel 220 fő kapott a felkészültségéről szóló tanúsítványt. 

2011-ben 24 fő vett részt ezen a felkészítésen és 24 fő tett eredményes vizsgát. 
 
A felkészítés célja, hogy az adott településeken legyen egy olyan személy, aki megfelelő 

ismeretekkel rendelkezik a katasztrófavédelemmel, polgári és tűzvédelemmel kapcsolatos 
törvényi előírásokról. Képes megfelelő tanácsokkal segíteni a polgármester parancsnoki 
munkáját, összefogja a megalakított polgári védelmi parancsokságot. 

Ezeken túl figyelemmel kíséri a települést és közvetlen környezetét, helyesen értékeli a 
veszélyeztetettségeket és annak alapján hatékony polgári védelmi szervezet létrehozására, 
tesz javaslatot. 

A felkészítésen résztvevő előadók számára csak a szervezéssel, az oktatási helyszínre történő 
utazással járó költségeket tudtuk fizetni. Az oktatási anyagot az Tóth Tibor biztosította, 
míg az utazási költségeket és terembérleti díjakat a „Nemzeti Civil Alapítvány”-tól, 
valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumtól pályázaton elnyert 
támogatásokból és egyéb bevételeinkből fedezzük. 

 
A záró foglalkozásra a hallgatók, saját település értékelése dolgozatot készítenek. 
A beszámolókról tanúsítvány igazolja a felkészülést, amelyről az illetékes polgármestereket az 

osztályfőnök külön tájékoztatták. Reményeink szerin alkalmasak lesznek a katasztrófa 
védelmi szakreferensi munkakör ellátására. 

 
1.2. – 1.3. Települési fórumok, PV. szervezetek felkészítése 
 

Kispáli, Szilvágy és Kávás településen terveztük és segítettük a végrehajtását, míg 
Muraszemenye, Keménfa, Milejszeg, Gyenesdiás, Kerkabarabás, Murakeresztúr és 
Zalacsány településeken működtünk közre polgári védelmi gyakorlat levezetésében. 

Munkánk abban állt, hogy a település gyakorlatát kezdeményeztük, a gyakorlatot megelőzően 
pontosítottuk a település veszélyeztetettségét a szükséges polgári védelmi és az 
együttműködésre alkalmas települési erőkre javaslatot tettünk. Segítettük a polgári 
védelmi határozatok elkészítését. 

 
A felkészítésekhez elkészítettük települések Felkészítési Tervét, a lakossági fórumokat, és a 

parancsnoki és törzsvezetési gyakorlatot levezettük. 
Március 23-án Sárhida polgármestere külön kérésére vezetünk le lakossági fórumot. 
 
 
Lakossági fórumokon a lakosság elé tártuk a veszélyeztetettség mibenlétét és megbeszéltük a 

kártétel elkerüléséhez szükséges és lehetséges feladatokat. 
A polgári védelmi parancsnokság és a szervezetek feladatait általánosan és a gyakorlat 

érdekében konkrétan is értelmeztük. 
Lakossági fórum célja a lakosság körében elérni a tudatosságot és az aktivitást. Lássák és fogadják 

el a felkészítés szükségességét, nyerjen értelmet a felkészítés fontossága, tudatosodjon, hogy 
az azonnali segítség helyben szerveződik. A fórumok előadója a Megyei Polgári Védelmi 
Szövetség elnöke, vezetője a polgármester volt. 

A fórumon a település veszélyeztetettségét, az állam feladatait, a honvédelem rendszerét, a 
megelőzés és a védelem megvalósítása irányítását, a településen megalakított polgári védelmi 
szervezetet ismerték meg a résztvevők. Szembekerültek azzal a ténnyel, hogy a nagy 
kiterjedésű természeti csapás esetén kezdetben magukra lesznek utalva, az élet- és 
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vagyonmentés azonnali megkezdése csak a megalakított és szervezett települési polgári 
védelmi erőkkel lehetséges. A fórumokon a résztvevők részéről feltett kérdések és 
vélemények alapján megállapítható, hogy fontosnak és helyesnek tartják a települési helyi 
erők felkészítésére tett erőfeszítéseket és a Kormány anyagi támogatását. A lakosság 
részvétele megfelelő, aktivitásuk, kérdéseik arra utalnak, hogy a fórum a célját elérte és az a 
felkészítés fontos mozzanata. 

 
 
Parancsnoki és törzsvezetési gyakorlaton a településen megalakított polgári védelmi 

parancsnokság és a polgári védelmi szervezetek parancsnokai teljes létszámban vettek 
részt. A gyakorlás kettős célt szolgált. Egyrészt a parancsnokság tagjai ismerjék meg a 
feladataikat, tanuljanak meg törzsként gondolkodni. A gyakorlás során a javaslataik 
elkészítésekor a polgármesternek tett nyilvános jelentés alkalmával derüljön ki az 
együttműködés, az egymás közötti kommunikáció szükségessége, a döntés 
előkészítésében az egymásra utaltság. Szembesüljenek azzal a ténnyel, hogy feladatuknak 
csak úgy tudnak eleget tenni, ha ahhoz megfelelő speciális ismeretekkel rendelkeznek, 
amelyeket el kell sajátítaniuk és azokat napra készen tartják. Például: a kitelepítési 
elhelyezési felelős ismerje a településen a magatehetetlen, beteg embereket, a 
szükségelhelyezés-ellátás feladatait, normáit, a műszaki felelős a település geológiai, 
meteorológiai, beépítettségi jellemzőit, a logisztikai felelős a kereskedelmi egységeket, 
azok profilját. Különös hangsúlyt kapott az a tény, hogy a parancsnokságok felkészülése, 
a településsel kapcsolatos veszélyeztető tényezők vizsgálata, az ismereteik naprakészen 
tartása érdekében folyamatos vizsgálódást és odafigyelést igényel. 

Másodsorban a cél a polgári védelmi szervezetek gyakorlatának a megbeszélése, a feladatok 
meghatározása, a mindenoldalú biztosítás realizálása. Az időpontját úgy választottuk meg, 
hogy a gyakorlat sikere érdekében a felkészülés során a törzs tagjai rákényszerüljenek a 
feladataik elvégzésére. 

 
 
A polgármesterek által vezetett gyakorlatokon segítettük az együttműködés és az irányítás 

megvalósulását. A gyakorlatok a kitűzött célt elérték. A szervezetek a település lakói előtt 
is értékelhető, hasznos munkát végeztek, miközben összekovácsolódtak, szembe kerültek 
a vezetési alá-fölérendeltséggel, saját feladataikkal. 

 
A hasznos munka a település életveszélyes épülete elbontását, csapadék-vízelvezető árkok 

rendbetételét jelentette. A gyakorlat társadalmi haszna az volt, hogy az érintett település 
lakóssága, megismerte a polgári védelem feladatát, a polgármester szerepét a védelem 
megvalósításában, a település közössége összefogásának jelentőségét, erejét, helyileg 
bekövetkezhető katasztrófákat, azok okait, a megelőzés feladatait és a védekezés módját. 

 
Különös jelentőséggel bírt a felkészítés, hisz azt a polgári védelem dinamizálása projekt 

keretében nyújtott kormányzati támogatásból finanszíroztuk. Sokan, többek között, a 
meghívott polgármesterek, az MPVSZ elnöksége mutattak érdeklődést a szövetségünk 
munkájára, a gyakorlat végrehajtására, a falu mozgósításának sikerére. Nem vallottunk 
szégyent, a munkánk eredményes volt. Ismét megmutattuk, hogy a hivatásos katasztrófa 
védelmi szervezetekkel nem rendelkező kis települések felkészítésére érdemes állami 
támogatást nyújtani. Képesek saját maguk megoldani a feladatokat, ha arra felkészülnek. 

 
A gyakorlatok gazdasági haszna a nyújtott támogatás többszöröse volt. 
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Egyetemisták, főiskolások felkészítése 
   

 
A Polgári Védelmi Szövetségünk egy tagjának, a 2008-as évben született meg a gondolata 
egy ifjúságot célzó népszerűsítő és oktató programsorozatnak, mely a fiatal felnőtt korosztályt 
célozza. Ezt a kezdeményezést eleinte pusztán a Zala Megye Polgári Védelmi Szövetsége 
támogatta, majd a sikeres megjelenéseket követően immáron megyék közti együttműködéssel 
valósul meg és országos elismertségnek örvend. Célközönségünk a középiskolát elhagyó 
fiatal réteg. Többszörösen kiemelt jelentőséggel bír eme csoport felkészítése, tájékoztatása és 
oktatása.  

Míg az oktatási rendszerben résztvevő diákok körében egyes iskolák és tanárok támogatják az 
polgári védelmi ismeretanyag elsajátítását, addig jelenleg az iskolák túlnyomó többségében ez 
az ismeretanyag továbbadása hiányzik. Ennek részbeni pótlására pályáztunk az egyetemisták, 
főiskolások országos rendezvényein való megjelenésre, a Szolnoki EFOTT-ra és a  
Hegyalja fesztiválra. 
 
EFOTT 2011 
 
Szolnok egyik legszebb, legnyugodtabb területén a zöldövezeti Tisza-ligetben kapott otthont a 
hazai zenei élet nagyjai, valamint neves külföldi előadók által fémjelzett esemény.  
Csapatunk 2011.07.11-én, hétfőn érkezett a még építés alatt álló területre. A fesztivál 
kezdetekor már nyitott bemutató sátorral vártuk az érdeklődőket, amiben fellelhetőek voltak 
eszközeink, kiállított ajándéktárgyaink és még egy szükség szálláshelyet is kialakítottunk. A 
hét folyamán a napközi munkánkhoz tartozott a fiatalok tájékoztatása és bevezetése a polgári 
védelmi ismeretek alapjaiba.    
 
Tapasztaltuk, hogy a diákok a hőség ellenére is szívesen tértek be hozzánk és próbálták ki 
eszközeinket. Naponta 50-150 fő jelent meg sátrunkban. 
Jóllehet a legnagyobb déli hőségben megcsappant a látogatók száma, mégis sikerült 
fellendítenünk azzal, hogy felvéve a vegyvédelmi ruhát körbejártuk a területet és 
ismeretterjesztő kiadványokat osztogattunk, bemutattuk az IH-5-ös készüléket és szívesen 
alakítottunk ki rögtönzött bemutatókat is.  
A fesztivál ideje alatt szoros ismeretséget kötöttünk a civil falu egyéb szervezetivel és 
alapítványaival is. A Fiatalok a Nukleáris Energiáért elnevezésű egyesülettel vitafórumot 
szerveztünk az atomenergiát támogató és ellenző érvek és elvek mentén.  Az Országos Mentő 
Szolgálat és a HUMSIRC - Magyar Orvostanhallgatók Egyesülete által szervezett baleseti 
bemutatón segítettünk a szimuláció hitelesebbé tételében. A Zabhegyező Egyesülettel pedig 
felvetődött egy esetleges szoros hosszú távú együttműködés gondolata. Ez az egyesület 
gyerekanimátorokat koordinál, melynek eredményeképpen évente egy hatalmas gyermek 
tábort szerveznek. Itt a kavalkád elnevezésű program napon lehetőség nyílna, hogy a 
legkisebbek és az iskolás korosztály körében népszerűsítsük szövetségünket. 
 
A 2011-es EFOTT fesztiválon való megjelenést abszolút pozitívan értékelem, hiszen az 
eddigi évekhez képest is sikerült lőre lépnünk. Immáron nem csupán formális, keretek közé 
szorított egy oldalú oktatási folyamatról beszélhettünk, hanem kialakítottuk sokkal 
hatékonyabb interaktív, közös munkára és tapasztalásra alapuló módszereinket. Ennek 
eredménye a rengeteg civil szervezettel kialakult kapcsolatkör. 
Amit még személyes sikerének érzek az idei megjelenésnek az, hogy több fiatal is mesélt az 
iskolában és a katasztrófavédelmi versenyeken szerzett tapasztalatairól, és szívesen hallott a 
szakmaiságban újjáépülő senior szervezetről. Friman Martin, egyesületalapításban szerzett 
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tapasztalatai hozzásegítettek minket ahhoz, hogy elméletben lefektessük alapjait egy Országos 
Polgári Védelmi Szövetség Senior szervezetének. Ennek alapja az, hogy összegyűjtse a 
középiskolát elhagyó fiatalfelnőtt, döntésképes, felelősségteljes, értelme csúcsán lévő polgári  
 védelem iránt érdeklődő, abban jártas embereket. Remélhetőleg ebben partner lesz az 
Országos Elnökség is.  
 

Köszönettel tartozunk a Jász- Nagykun- Szolnok megyei kirendeltségnek is, hiszen lehet, 
hogy csak korlátozott számban és csonkítva teljesítette eszköz igényünket, mégis a biztosított 
bemutató tárgyak nélkül nem lett volna kellően színes a sátrunk, Aradi Katalinnak, Friman 
Martinnak, Korcz Ferencnek, Tímár Adriánnak önzetlen és fáradtságot nem kímélő 
munkájáért. Azért, miért teljes szívvel és lélekkel a szövetség és az ifjúság ügye mellé álltak.  
Azt gondolom a tudás nem csupán hatalom, hanem felelősség is. Kötelez, hogy tovább adjuk. 

 
Rakamaz a Hegyalja fesztivál 2011 
 

2011. július 13-17., öt nap védelmi felkészítés az egyetemi ifjúság részére és korlátlan 
szórakozás Tokaj – Rakamazban, a Hegyalja fesztiválon. Több ezer fiatal vesz részt ezen a 
rendezvényen, így ez kiváló alkalom minden civil szervezetnek arra, hogy bemutassák 
tevékenységüket és felhívják magukra a figyelmet. Így tett a Zala Megye Polgári Védelmi 
Szövetség is, nagy sikert aratva a fiatalság körében.  
A civil falu tagjai pályázati úton nyerhették el ezt a megtiszteltetést. Aradi Katalin nyertes 
pályázatának köszönhetően, a Győr - Moson – Sopron Megyei Polgári Védelmi Szövetség 
közreműködésével 4 tag indult útnak 2011. július 11-én: Létai Balázs, a győri Polgári 
Védelmi Kirendeltség dolgozója; Kalmár Alex, Juhász Mariann és Dervalics Zsanett.  
A nagy kék sátorunk igen népszerü lett, hisz az érdellődök tesztelhették védelmi ismereteiket , 
megismerhették, a polgári védelem háborus és békében hasznélható eszközeit, kipróbálhatták 
azokat. 
Összességében, eredményes volt a fesztiválon való részvételünk, át tudtuk adni a hírt 
kortársainknak, miszerint létezik a polgári védelmi szövetség és működik.. A hét úgy telt el, 
mintha egy pillanat lett volna, de nagy élményt jelentett mind azoknak, akik betértek hozzánk, 
mind nekünk, akik fogadtuk őket.  
Köszönet Aradi Katalinnak a sikeres pályázatért; a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak és a tiszavasvári Polgári Védelmi Kirendeltségnek, Róka 
Irmának a bemutatótárgyakért és a sátorért illetve a civil falu koordinátorának, Fórizs 
Eszternek, akihez a fesztivál napjain bármilyen problémával fordulhattunk, Dervalics 
Zsanettnek a csapat irányításáért. 
 
A két csapat utazását és ellátását mindössze 27800 forinttal támogattuk. 
 

1.4  Ifjúsági versenyek. 
 

1.4.1 Katasztrófavédelmi ifjúsági versenyek 
 

A 2011 évi országos felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági versenyek szervezését az 
Országos Polgári Védelmi szövetség kapta feladatul. Megyei szinten a mi szervezetünk 
eredményesen szervezet meg, együttműködésben a Katasztrófa Védelmi Igazgatósággal, 
amely együttműködés nélkül színvonaltalan lett volna. 

 
A versenyre 178000.Ft. használtunk fel és rendelkeztünk még Pusztamagyaród 

polgármesterének támogatásával is, aki hozzájárult a kiváló étkeztetéssel.  
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A verseny az iskolákban kezdődött, melyet az aktivistáink, és felhívásunkra a tanárok 

kezdeményeztek. A továbbiakban a kirendeltségi versenyekkel folytatódott, amelyeket a 
Kirendeltség vezetők koordináltak.  

 
A megyei versenyre: 
 Gárdonyi Géza Ált. Iskola, Csonkahegyhát 
 Ady Endre Középiskola Zalaegerszeg   
 
 Péterfy Sándor Általános Iskola  
 Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium 
 
 Család Általános Iskola Rezi 
 Asbóth Sándor Térségi Középiskola Keszthely 
 
 Andrássy Gyula Általános Isk. Letenye és 
 Gönczi Ferenc Gimnázium Lenti jutottak. 
 
A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny megyei döntőjére, 2011. május 5-én került 

sor, Zalaegerszegen a város központjában lévő Dísz téren. A verseny 10 csapat 51 fővel 
vett részt. A gyerekek 10 különböző állomáson adtak számot a tudásukról. A verseny 
lebonyolítása és a körülmények kialakítása jól sikerült. Ezt bizonyította a döntő 
zökkenőmentes lebonyolítása, a nézelődők és az érdeklődők nagy száma, valamint a 
rendezés és lebonyolítás jó színvonala. A Dísz téren történő rendezés célja az volt, hogy a 
város lakossága előtt megjelenjünk. A versenyt Zalaegerszeg Alpolgármestere nyitotta és 
zárta. 

A Megyei Döntőt általános iskolás kategóriában a csonkahegyháti Gárdonyi Géza Általános 
Iskola csapata (az iskola 52 tanulójából 35-en versengtek azért, hogy részt vehessenek a 
területi döntőn!), a középiskolás kategóriában a nagykanizsai „Cserháti Sándor” Műszaki 
Szakképző Iskola csapata nyerte, és így megyénket e két csapat képviselte a nagykőrösi 
Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny Országos Döntőjén 

 
A versenyeken a megye számos tanulója vett részt, és ismerkedett a polgári védelem 

feladatrendszerével 
Az országos verseny Nagykőrösön zajlott, ahová Pusztaederics Polgármestere biztosított 

autóbuszt, az utazás kellemessé tételéhez Kávás Polgármestere az élelmezést, igazán 
nagyvonalú, uticsomagokban. Köszönet érte. 

A versenyen mindkét csapat eredményesen szerepelt. 
 

A verseny kiírásában, szervezésében, feladatokat magára vállaló Sárga Sándor munkáját, a 
katasztrófavédelem munkatársainak, a fiatal aktivistánknak a megyei döntő  lebonyolításában    

végzett segítségét, megköszönöm. 
 
1.4.2 Safety-Tour gyermekbiztonsági diákolimpia 
 

A Zala Megyei Védelmi Bizottság, az EU Régió Nyugat Pannónia Közbiztonsági és 
Katasztrófa- elhárítási Munkacsoport, valamint Zala Megye Polgári Védelmi Szövetsége 
2011. évben is támogatta a Burgenlandi tartomány Safety-Tour gyermekbiztonsági 
diákolimpián induló zalai csapat részvételét.  



8 
 

A versenysorozat elődöntőjét Minihof-ban rendezték, melyet a zalaegerszegi Landorhegyi 
Iskola csapata a külföldiek viszonylatában megnyert és továbbjutott a Lutzmannsburgi 
tartományi döntőbe, ahol a Magyar csapatokat megelőzve, a zalai fiatalok itt is győztesként 
kerültek ki és meghívást kaptak az országos bécsi döntőre. 
 A bécsi döntőn, a legjobb külföldi csapatként a 3. helyet szerezték meg. Nagy felkészítő 
munka van mögötte, melyet Hochrein Lászlóné végzett. Köszönet érte.  
A rendezvény, mely minden szinten gyermek centrikus volt, jól szolgálta az általános 
iskoláskorú gyerekek polgári védelmi, katasztrófavédelmi és általában közbiztonsági 
érzékének kialakítását. Az elméleti ismereteket sikeresen kapcsolták össze játékos ügyességi 
feladatotokkal, mint például: biztonságos kerekpározás, segélyhívószámok tárcsázása, az 
oltási verseny puttonyfecskendővel, a veszélyes anyagok szimbólumának kirakása. 
Összegzésként megállapítható, hogy látva a rendezvény módszerét és sikerét valamennyi 
itthoni általános iskolában tudatosítani szükséges a polgári védelmi, katasztrófavédelmi 
ismeretek tanításának fontosságát. 

 
1.5. Ifjúsági polgári védelmi konferencia. 
 

Az átvállalt lakosság-felkészítési állami feladatok mind színvonalasabb végzése érdekében 
regionális konferenciát szerveztünk az ifjúsági tagozata részére június 1,2.-án. 
A konferencia célja volt- megfelelő háttértudást adni az ifjúsági tagozat részére a nemzet 
biztonságát fenyegető veszélyekről, az értékek megóvásának módjairól, a polgári védelmi 
feladatokról, tájékoztatást adni a hivatásos polgári védelmi állományba kerülés módjairól, 
felkészíteni az ifjúsági tagozat tagjait polgári védelmi ifjúsági szervek megalakítására, 
katasztrófavédelmi ifjúsági versenyre, való felkészítésre úgy, hogy képesek legyenek az 
általuk kiválasztott iskolában egy polgári védelmi csapat megalakítására. Ápolni a 
hagyományokat. 
A konferenciának Pusztamagyaród polgármestere adott helyet, ellátást, kiváló minőségben. 
A résztvevők Győr-Sopron-Moson, 4 fő és Zala 12 fő megyékből vettek részt. 
. Régiónk e csipetnyi fiatalságát az első napon Pusztamagyaród polgármesterasszonya, 
Kovács Károlyné üdvözölte, hatalmas vendégszeretettel, és sugárzó örömmel mutatta be 
néhány szóban, a közel 600 lelkes falu életét, történetét. Szállás a 2006-ban felújított óvoda 
épület tetőterében volt. 
Az előadások sorát Wéber Antal, a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
igazgatója kezdte, aki a katasztrófa helyzet megelőzésének illetve arra való felkészülésnek 
a főbb jellemzőit, tapasztalatait mondta el.  
Őt követte Kemény Csaba százados, aki a katonaélet kezdeteiről szólt néhány szót. A 
honvédségbe kerülés lehetősége minden 8 általánost elvégzett, magyar állampolgár előtt 
fennáll. Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálatot követően a hallgató 
egész életre elkötelezi magát a szakma mellett. A képzés sikeres lezárása után garantált 
munkalehetőségek várják az ifjú katonákat, amely a mai viszonyok között igen nagy 
segítség a „friss diplomásoknak”. Témában szorosan kapcsolódott ehhez Kiss Viktória, 
biztonság- és védelempolitikai szakreferens prezentációja, amely a Zrínyi Miklós 
Nemzetvédelmi Egyetem felvételi követelményeit ismertette röviden.  
Rövid tea és kávé szünet után Létai Balázs, győri polgári védelmi kirendeltség gyakorlatról 
a 2011. április 19.-ei Kritikus Tömeg kiürítési gyakorlata tapasztalatit mutatta be.. Az alap 
szituáció szerint egy szélvihar megrongálta a létesítmény tetejét, ezért az veszélyessé vált a 
nézőkre. A polgári védelem szakemberei, a tűzoltóság illetve a mentők közreműködésével 
megkezdték a létesítmény kiürítését. Mindeközben a tetőszerkezetet javító sérült munkást a 
tűzoltóság leemelte a tetőről. Az alap szituáció szerint kosárlabda mérkőzést látogató 
fiatalok így megfigyelhették a hatóságok munkáját, és a West Balkánban történt 
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szerencsétlenségre utalva, megtanulhatták, hogyan kell a menekülő, tolongó tömegben 
elesett társukat gyorsan talpra állítani, hogy további sérülésektől megmenthessék. 
Friman Martin a polgári védelmi szervezetek kiépítésének folyamatát ismertette .  
A délelőtti kimerítő foglalkozások után, Pusztaszentlászló Aqua Barbara nevű 
termálfürdőjében pihentünk, a hagyományápolás szellemében a botfai citerazenekar 
előadását hallgattuk, akik nagyon jó esti hangulatot teremtettek az amúgy igen csendes kis 
falu közepén.  
Másnap Bajzáth László pv. alezredes nagykanizsai polgári védelmi kirendeltség vezető a 
katasztrófavédelmi ifjúsági verseny menetéről, arra való felkészülésről beszélt, és 
ösztönzött minden jelenlevőt a részvételre.  
Őt követte Horváth Miklós Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetségének vezetője, 
aki a civil szervezetek társadalomban elfoglalt helyéről, jelentőségéről beszélt, 
megkülönböztetve a közhasznú szervezeteket.  
Az előadás sorozat zárásaként Aradi Katalin A civil falu és az interaktív tanulás címmel 
összegezte, hogy háttértudást adjon a nemzetbiztonságát fenyegető veszélyekről (ár-és 
belvíz); hogy ki tudjanak építeni egy polgári védelmi szervezetet; hogy gyarapítsák 
ökonomikus gondolkodásukat (környezetvédelem kiemelése) és végül, hogy egy erős, 
összetartó szervezet alakuljon ki a részvevőkből..  
Délután ellátogattunk Söjtörre, Deák Ferenc szülőházába, hogy a hazafias érzelmeket 
tápláljuk.  
 

2. Együttműködés 
 

Céljaink között fogalmaztuk meg, hogy feladataink megvalósítására szoros együttműködést és 
érdekközösséget alakítottunk ki a szövetségünk területi szerveivel, a Katasztrófavédelmi 
Igazgatósággal, a védelmi bizottságokkal, az önkormányzatokkal, az önkéntes 
tűzoltóságokkal, a polgárőrség szervezeteivel, a megyei vöröskereszttel és egyéb 
humanitárius szervezetekkel. 

E célkitűzés nagy részét teljesítettük, amely a gyakorlatok végrehajtása során a 
közreműködésben nyilvánult meg. A megvalósulása a kölcsönösségen alapszik. 

Folyamatos és ugyancsak eredményes az önkormányzatokkal, a Vöröskereszttel, a Zalai 
Gyermek és Ifjúsági Közalapítvánnyal, a polgárőrséggel, az Tűzoltó szövetséggel, 
valamint a megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal. 

 
Tagja vagyunk a társadalmi egyesületek szervezetének, amelyben folyamatos képviseletünkre, 

Tóth András elnökségi tagunkat kértük fel. 
A Győr-Sopron-Moson megyei pv. szövetség által rendezett veterán ifjúsági találkozón, 

Győrújbaráton részt vettünk. 
 
 
2.1    Győrújbarát. 
 

2011. szeptember 8-án és 9-én egy év után újabb polgári védelmi vetélkedőn vehetett részt a 
Zala megyei fiatalság. A két napban összerázódott kis csapat lelkesen küzdötte át magát a 
Győrújbaráti Ifjúsági Tábor területén felállított akadályokon.  
Csütörtöki napon délután 5 óra körül érkeztünk a helyszínre a pusztaedericsi falugondnoki 
busszal, ahol szendvicsekkel illetve üdítőkkel vártak minket. Miután elfoglalták szállásukat a 
három Zala Megyei csapatot alkotó 16 fiatal vacsora utáni megbeszélésen Friman Martin, az 
ötletgazda összefoglalta a megalakítandó új, Polgári Védelmi Ifjúsági egyesület célját és 
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alapszabályainak főbb pontjait. Többek között megemlítésre került, hogy az egyesület 
közreműködik  

- katasztrófavédelmi és polgári védelmi feladatok végrehajtásában,  
- a tanuló ifjúság polgári védelmi és katasztrófavédelmi és egyéb humanitárius védelmi 

felkészítésében, a katasztrófavédelmi igazgatóság útmutatásával 
- együttműködve az említett szerven kívül a helyi Védelmi Bizottságokkal, települési 

önkormányzatokkal, valamint a Magyar Vöröskereszt, önkéntes tűzoltóság, a 
polgárőrség megyei szervezetével.  

A tagok feladatuknak tekintik 
- a közrend és közlekedésbiztonság védelmét, önkéntes tűzoltást, mentést, katasztrófa-

elhárítást 
- a nevelést és oktatást, képességfejlesztést, ismeretterjesztést 
- illetve az ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenységet. 
-  

Az egyesület új tagjai, az ország számos más megyéjéből érkező polgári védelmi aktivistával 
együtt, ezután nagylelkesedéssel vetették bele magukat a másnapi programokba, ahol a 
résztvevők a felkészültségükről adtak számot. Ez a program szorosan kapcsolódik a már 
említett senior képzéshez. 
 
Nagyon jó élményekkel és töménytelen mennyiségű új információval, tudással zárhattuk a két 
napot. Terveink között szerepel a jövő évi megmérettetés is, illetve az új egyesületben való 
aktív részvétel és hatékony támogatása is, hiszen ezeken a napokon nemcsak a játék és a 
szórakozás, hanem a tudásgyarapítás is fontos szerepet játszott.  
A szállításról Pusztaederics, míg az ellátásról Tófej gondoskodott. 

 
 
3. Gazdálkodásunk 

 
A részletes pénzügyi beszámolónkból kiderül, hogy jogtalanságot nem követtünk el. Minden 

kapott forintot a kitűzött céljaink megvalósítására fordítottunk. 
2011-ben fő bevételi forrásunk a támogatások és a pályázatok voltak. 
 

 
 

 
 

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ 
2011. évről 

 
 

 1./ BEVÉTELEK 
  

2010. évi maradvány Banki nyitó egyenleg      1.491.170,-Ft 

Készpénz	nyitó	egyenleg	 	 	 	 										19.023,‐Ft	
Tagdíjak                27.000,-Ft 
Pályázati támogatás MPVSZ                                         100.000,-Ft 
Támogatások Községi Önkormányzatok                      305.000,-Ft 
Egyéb visszatérítés                                                              5.770,-Ft 
APEH-tól 1% adófelajánlások           106.931,-Ft 
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Kamatjóváírás         878,-Ft 
    Bevételek összesen:        2.055.772,-Ft 

 
 2./ KIADÁSOK 

      
     I. FELADATOK SZERINTI KIADÁSOK 

a) A Győr-Sopron-Moson és Zala megye polgári védelmi szövetségek ifjúsági 
tagozata részére Pusztamagyaródon szervezett konferencia biztosítására  az     
Önkormányzatoktól kapott 150.034,-Ft támogatásból fedeztünk  

    Útiköltségeket       9.142,-Ft 
    Strandbelépőket      20.900,-Ft 
    Élelmezés költségét              119.992,-Ft 
                                                       Mindösszesen:        150.034,-Ft 
 
b) Polgári védelmi, katasztrófavédelmi ifjúsági versenyen a  Magyar Polgári 

Védelmi Szövetségtől elnyert 100.000,-Ft  támogatásból jutalmaztuk a helyezett 
diákokat könyvutalvánnyal. Egyéb bevételeinkből a verseny lebonyolítására 
78.863,-Ft-ot költöttünk. 

     Könyvutalvány               105.000,-Ft 
 Eszközök beszerzése      10.375,-Ft 
 Pólók feliratozása     26.400,-Ft 
 Élelmezés költsége     42.088,-Ft 
                                                      Mindösszesen:         178.863,-Ft 
 
 
 
c) A Szolnok rendezett EFFOTT Fesztivál-on való részvételt az 

Önkormányzatoktól kapott támogatásból  az útiköltséget fedeztük 27.766,-Ft  
értékben. 

                                                Mindösszesen:                  27.766,-Ft 
 
d) A Rakamazi Hegyalja Fesztiválon való részvételt az Önkormányzatoktól kapott 

támogatásból 3.490,-Ft értékben. 
                                                Mindösszesen:                   3.490,-Ft 
 
e) Az Ausztriában rendezett Safety Tour Gyermekbiztonsági Olimpián résztvevő 

gyerekek számára póló vásárlását az Önkormányzatoktól kapott támogatásból 
fedeztük 32.000,-Ft értékben. 

                                                Mindösszesen:                  32.000,-Ft 
 
f) A polgármesterek segítőinek felkészítését, vizsgáztatását az NCA-tól 2010-ben 

elnyert pályázati maradványból, 332.500,-Ft- ból fedeztük. A tanfolyamon részt 
vettek a küldő települések polgármesterei és jegyzői is. 

  Útiköltségek      95.605,-Ft 
     Terembérlet                236.900,-Ft 
                                                Mindösszesen:               332.505,-Ft 
 
g) A lakosság felkészítésére, települési gyakorlatokra : 
    A Magyar Polgári Védelmi Szövetségtől elnyert 2010. évi maradványból 

900.000,-Ft  támogatásból az alábbi összegeket fordítottuk: 
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     Kispáli település:  
-  szerszám, eszköz vásárlás              159.700,-Ft 

 -  üzemanyag a gyakorlaton részt vett gépek  
    üzemeltetésére                100.000,-Ft  
-  a gyakorlat résztvevőinek élelmezésére                     48.240,-Ft 

                                                     Összesen:                    307.940,-Ft 
 Szilvágy település: 
     -  szerszám, eszköz vásárlás                                         221.285,-Ft 
     -  üzemanyag a gyakorlaton részt vett gépek  
         üzemeltetésére                                                           51.146,-Ft  
     -  a gyakorlat résztvevőinek élelmezésére                     30.578,-Ft 
                                                    Összesen:                     303.009,-Ft 
 Kávás település: 
     -  szerszám, eszköz vásárlás                                          69.590,-Ft 
 -  fűrészáru vásárlás       64.565,-Ft 
     -  üzemanyag a gyakorlaton részt vett gépek  
         üzemeltetésére                                                         100.000,-Ft  
 -  pólókra reklám feliratozás                                          21.250,-Ft 
     -  a gyakorlat résztvevőinek élelmezésére                     47.352,-Ft 
                                                    Összesen:                     302.757,-Ft 
 
g) Pusztaedericsen rendezett Ifjúsági tábor terembérleti díját fedeztük az 

önkormányzatoktól kapott támogatásból 35.000,- Ft értékben. 
                                                                     Összesen:                        35.000,-FT 

 
 
 
II.  TÉTELES  KIADÁSOK: 
     Közgyűlésre ásványvíz vásárlás                                        800,-Ft 
     Nyomtatvány vásárlás                                                       360,-Ft 
     Kulcsmásolás pénztárkazettához                                       400,-Ft 

 Utazási költségek                                                        144.835,-Ft 
 Banki költség                                                                12.276,-Ft 

 TESZ tagdíj      4.000,-Ft                                       
                                               Összesen:                     162.671,-Ft 

     
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:                                   1.836.035,-Ft             

 
3./ Banki záró egyenleg       12.31.-én             169.496,-Ft 
     Készpénz záró egyenleg 12.31.-én                                    50.241,-Ft 

                       MARADVÁNY MINDÖSSZESEN:                      219.737,-Ft 
  
 
 
 
 
        Huttmann Ilona pv. őrgy. 
         ZMPVSZ. Gazd. alelnök 
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4. Pr. munkánk 
 

Ez a fajta tevékenységünk kimerült a megyei sajtóorgánumok tájékoztatásában, illetve 

meghívásában a különböző rendezvényeinkre, amelyekről a Zalai Hírlap, a Zalai Kistérségi 

Társulás lapja több alkalommal adott tájékoztatót. Igen jó kapcsolatot alakítottunk ki a Zalai 

Hírlap munkatársával, Arany Gáborral, aki ezt a munkánkat segíti.  

 
 
 
5. Szervezeti élet 
 

Szövetségünk 2011-ban az alapszabályban rögzítettek szerint működött. Megtartottuk az éves 
közgyűlést, az előírt napirendi pontok megtárgyalásával. Negyedévenként, illetve szükség 
szerint tartottunk elnökségi üléseket, ahol az alapszabályunk szerint döntöttünk az aktuális 
feladatokról. A köztes időszakban a napi ügyintézést az elnökség végezte. Az ülésekről 
minden esetben jegyzőkönyv készült, amelynek irattárazása megtörtént. Az év során a 
különböző szervezetek felé előírt jelentések, tájékoztatások elkészültek. Közhasznúsági 
jelentésünket az ügyészség nem kérte. A szövetséget anyagilag támogató szervezetek 
részére a szükséges igazolásokat megküldtük. A pályázati úton kapott támogatásokról az 
elszámolásokat az MPVSZ-nek, időben megküldtük. 

 
Szövetségünk taglétszáma a nyilvántartás szerint 62 fő,  
A tavalyi évi munkánk értékelésének végére értem hangsúlyozom a felsorolt állami feladatok 

átvállalása jelenti a kiemelten közhasznú tevékenységet, amelynek alapszabályunk szerint 
tettünk eleget. 

 
6. Köszönet: 
Gősfa, Pacsa Város, Kispáli, Tófej , Keménfa , Bak , Petőhenye ,Nova  
Zalacsány Kerkabarabás Cserszegtomaj Zalaegerszeg Önkormányzatoknak, a 
Dél-zalai Vízmű, Zalai Általános Építési Vállalkozó Zrt. és a Zalavíz Zrt. gazdálkodó 

szervezeteknek. 
• Gál Lászlónénak, Pusztaederics polgármesterének és önkormányzatának  
• Kovács Lászlónénak, Pusztamagyaród polgármesterének és az ottani tagjainknak 
• Hochrein Lászlónénak a Safety tour felkészítésért 
• Aradi Katalinnak az EFOTT pályázatokért 
• Rádóczi Katának és Kocsis Andreának a levelezésben vállaltakért 
• Dervalics Zsanettnek a cikkekért és a keménfai tagság összetartásáért 
• Friemann Martinnak  a letenyei ifjúsági szervezet kezdeményezésért  
• Sárga Sándornak az ifjúsági verseny szervezéséért. 
• Fekete Lászlónak Kávás Polgármesterének a támogatásért. 
• Horváth Zoltánnak a győrújbaráti úti csomagért.  
• És mindazoknak, akik segítették a munkánkat.  
•  

 
2012 évi tervezett feladatok 
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11.. Önkéntes lakosság felkészítők 
1.2. Fórumok 
1.3. Pv szervezetek felkészítése 
1.4. Saját önkénteseink felkészítése 
1.5. Ifjúsági verseny 
2.  Együttműködés 

 
 
 
Az együttműködésünk eddigi formáit és módját a 2012. évben végzetteknek megfelelően 

folytatnánk. 
 
Zalaegerszeg, 2012.április 12.. 
 
 
 
  Kemény József Szita János 
  elnök titkár 
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