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A Magyar Polgári Védelmi Szövetség Közgyűlése által jóváhagyott 

2012. évi közhasznúsági fő feladatok ismertetése: 

 
 

1. A felmenő rendszerű katasztrófavédelmi Ifjúsági verseny megszervezésében 

 és megrendezésében való közreműködés. 

 

2. A lakosságfelkészítési és tájékoztatási feladatok gyakoroltatásának folytatása. 

 

3.) “Az Önkéntes Polgári Védelmi Szervezetek Európai Együttműködési Fóruma” 

       végleges megalakítása és a „Regionális Partnerségi Együttműködés” (RPC) 

       működtetése, a nyugat-balkáni államok önkéntes polgári védelmi szervezeteivel. 

 

4. A MPVSZ szakmai érdekképviseleti, együttműködési és hagyományőrző 

    tevékenységének fokozása. 

 

5. Lektorált szakmai folyóirat - Polgári Védelmi Szemle - kiadása polgári védelmi 

    szakmaelméleti, és módszertani anyagok közreadása céljából. 

 

6. A MPVSZ honlapjának folyamatos működtetése. 

 

7. A MPVSZ láthatóságának, sajtó megjelenésének fokozása. 

 

8.  Előkészíteni a MPVSZ és az OKF által szervezendő önkéntes szakmai tudással 

     rendelkező beavatkozó  erők megalakítását minden megyében. 

 

9. Pályázati lehetőségek felkutatása anyagi források megszerzése céljából. 

 

10. A MPVSZ gazdálkodásának törvényes vitele, és a támogatási összegek szabályszerű  

       elszámolása. 

 

 

 

A Magyar Polgári Védelmi Szövetség Országos Elnöksége által 

irányított, végrehajtott és felügyelt fő közhasznúsági feladatok 

végrehajtásának ismertetése: 
 

 
A Magyar Polgári Védelmi Szövetség (továbbiakban: MPVSZ) Alapszabálya 4.§.(2) pontja 

kimondja, hogy a MPVSZ kiemelkedően közhasznú tevékenységet végezve közreműködik a 

Magyarország állampolgárainak polgári védelmi, katasztrófavédelmi és egyéb humanitárius 

feladatokra való 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.  
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Fontosnak ítéltük meg, hogy a kapott költségvetési források mellett kiaknázzuk a társadalomban, 

a gazdaságban, pályázatokban és az állampolgárokban jelentkező lehetőségeket, és ezzel 

növeljük a feladatok megvalósítására fordítható költségeinket, és így létre lehetett hozni a 

hozzáadott értéket. 

 

Kísérletet tettünk a Társadalmi hasznosulási növekmény értékének a kiszámítására. A 

számításnál figyelembe vettük a biztosítók által használt számításokat (becsült emberi élet értéke 

kb: 1 MFt/Fő/, megmentett javak értéke kb: 500 eFt/ház). Az érték számításnál átlagban egy 

ember értékét és tizenöt ház településenkénti esetleges károsodását vettük alapul. 

 

A 2O12. év során a MPVSZ a polgári védelmi mozgalom dinamizálása projekt keretében, az 

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: BM OKF) szakmai követelményei 

és útmutatása alapján az alábbi  

 

 

 közhasznúsági feladatokat látta el: 
 
 

1. Lakosság-, ifjúság, polgári védelmi szervezetek polgármester segítők felkészítése. 

1.1. A katasztrófavédelmi ifjúsági versenyek szervezésében való közreműködés országos, 

területi és helyi szinten. 

 

A MPVSZ szakemberei a 2O12. évben is teljes körűen részt vettek az OKF által meghatározott, és 

az MPVSZ által meghirdetett felmenő rendszerű országos ifjúsági katasztrófavédelmi helyi, 

megyei és országos versenyeinek szervezésében, lebonyolításában, ezáltal hatékonyan segítetve, 

a hívatásos szervek felkészítési tevékenységét.  

Ez irányú tevékenységünket elsősorban a megyei szervezeteink aktív bevonásával valósítottuk 

meg. A helyi, a megyei versenyeken idén majdnem mindenhol sikerült saját csapatokat is 

indítanunk. Az országos döntő megrendezése Győrszentivánban valósult meg, ahol közel 350 diák 

és kísérő tanáruk jelent meg a versenyen. A versenyeken összességében 5670 gyerek vett részt 

2012. évben.  

A versenyek lebonyolításában, megvalósításában, megszervezésében aktívan vettek részt a 

megyei szervezeteink. A MPVSZ fő tevékenységi iránya az országos döntő megszervezése és 

lebonyolítása volt. A versenyek résztvevő csapatok részére, továbbiakban a Szikla Korházba 

szóló csoportos múzeumi belépőket adtunk át 300.000,-ft értékben. 

 

Felhasznált támogatás:                                                                  300.000,-Ft 

Hozzáadott érték:                                                                        1.950.000,-Ft 

Társadalmi hasznosulási növekmény értéke:                         75 .000.000,-Ft 

 

 

1.2. Nemzetközi ifjúsági versenyeken való részvétel: 

 

           

Fontosnak tartottuk, és ezért ösztönöztük megyei szervezeteinket, hogy vegyenek részt a határ 

menti tartományi polgári védelmi- katasztrófavédelmi versenyeken és azokon, ha lehet, 

induljanak a megyéjük szövetségi csapatával. 

Az év során az ausztriai Burgenland tartományi versenyen a Zala megye csapata (12 fő) vett 

részt, ahol  második lett az általános iskolai kategóriában.  Elindult még továbbá Ausztriában 
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Györ-Moson-Sopron (12 fő) és Pest megye (12 fő) csapata. Szlovákiában Györ-Moson-Sopron 

(12 fő), Komárom-Esztergom (12 fő), Nógrád (12 fő), Borsod-Abaúj-Zemplén (12 fő) és Pest 

megye (12 fő) csapata is, ahol 2-6 helyezéseket értek el.  

 

Idén is részt vettünk az ausztriai „SAFETY-TOUR” Biztonsági Gyermekolimpia országos 

döntőjén, Bécsben, a Györ-Moson-Sopron megye csapatával, 12 fővel, akik idén is derekasan 

helytálltak, és megszerezték a kiemelkedő első helyezést. A verseny az elismeréseket az osztrák 

kormány belügyminisztere adta át. 

A versenyeken való részvételre, pályázati lehetőséget biztosítottunk támogatás elnyerése 

céljából. 

 

Felhasznált támogatás:                                                                  130.000,-Ft 

Hozzáadott érték:                                                                         1.500.000,-Ft 

Társadalmi hasznosulási növekmény értéke:                           60.000.000,-Ft 

 

 

 

2.) MPVSZ lakosságfelkészítő honlapjának kialakítása, feltöltése és folyamatos működtetése. 

 

A MPVSZ országos elnöksége közösen a Rádiósok Segélyhívó és Infokommunikácíós 

Országos Egyesületével kialakította és működteti a saját honlapját. 

A honlapot az év során sikerült működtetni és feltölteni napra kész anyagokkal. 

Honlapunk címe és elérhetősége: www.mpvsz.hu 

 

A MPVSZ egy modern, fiatalos önálló honlap készítését valósította meg 2012-ben azzal, hogy az 

elérhetőséget és a korszerű tájékoztatást meg tudta alapozni. Ezzel kívántunk hozzájárulni a 

lakosság, az önkormányzatok, a gazdálkodó szervezetek és a szövetség tagjainak ismeretanyag 

bővítéséhez. Az idei év során sikerült a honlapunkat még dinamikusabbá tenni. 

Célunk volt, hogy a honlapunk alkalmas legyen az ÁLLAMPOLGÁROK SZÉLESEBB KÖRÉNEK 

FELKÉSZÍTÉSÉRE, és a veszélyhelyzetekben alkalmazandó magatartási szabályok 

elsajátítására. 

 

Közérdekű információkat szolgáltasson az aktuális veszélyhelyzetekről, valamint a szakmai 

tájékoztatás és segítségnyújtás érdekében adatbankot állítson fel és működtessen, és azt 

folyamatosan fejlesztette, és naprakész állapotban tartotta. 

 

Az év során kialakítottuk a honlap angol nyelvű megjelenési formáját is, és sikerült a 

naprakészséget megvalósítanunk. 

 

 

Felhasznált támogatás:                                                                 635.000,-Ft 

Hozzáadott érték:                                                                           850.000,-Ft 

Társadalmi hasznosulási növekmény értéke:                            8.500.000,-Ft 

 

 

 

3.) Általános lakosságfelkészítési és tájékoztatási feladatok beindítása és gyakoroltatása. 

 

 

A jogszabályok által előírt védelmi követelményekre való felkészítés megvalósítását, az ebben 

való részvétel szabályait a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről szóló aktuális 

http://www.mpvsz.hu/
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Kormányhatározat fogalmazta meg. Ennek szerves részét képezi az állampolgárok, polgári 

védelmi kötelezettségének meghatározása, melynek rendszerét a PV és katasztrófavédelmi 

törvények rögzítik, így az általános az adatszolgáltatási, a megjelenési kötelezettséget is. 

 

Ebben a rendszerben, hangsúlyosan szerepel, a nem kormányzati szervezetek fokozott bevonása 

a védelem igazgatás programjaiba. 

 

A MPVSZ Alapszabályában kiemelt helyen szerepel a lakosság bevonása és felkészítése a 

veszélyhelyzetek kezelésébe, a túlélés feltételei biztosítása, a halaszthatatlanul szükséges 

helyreállítási tevékenység szervezett végzése érdekében, különös tekintettel a katasztrófák 

bekövetkezése esetén, ezért Szövetségünk elkészítette „ A MPVSZ védelmi felkészítési és 

támogatási tervét” ( Továbbiakban: Felkészítési Terv). 

 

Ennek nyomán, feloldódhat a PV kötelezettség alá tartozó és pv szervezetekbe beosztott 

állampolgárok felkészítésének és hatékony alkalmazhatóságának fennálló dilemmája. Mi a jobb 

vajon, hogy önkéntesen és hatékonyan vesznek részt, vagy beosztó határozattal kijelölik őket és 

így tevékenykednek? 

  

Alapvetően fontos meghatározás, hogy a Polgári Védelem össztársadalmi tevékenység, olyan 

nemzeti ügy, melynek megvalósításában az államnak, az önkormányzatoknak és az 

állampolgároknak meghatározó szerepük van. Tehát a települések önvédelmének 

megszervezése a védekezés egyik alappillére. 

 
A felkészítés célja: az egyes településeken, különösen a néhányszáz de az 1OOO lakost meg nem 

haladó, kistelepülések sebezhetőségének csökkentése érdekében alapvetően önvédelmi céllal 

létrehozott szervezetek alkalmassá tétele a településre leginkább jellemző vagy váratlan 

veszélyhelyzetek kezelésére, illetve e tevékenységek megkezdésére, mivel e települések nem 

rendelkeznek hívatásos, sok esetben önkéntes kárelhárító szervezetekkel sem és gyakran a 

hívatásos szervezetektől is távol esnek, ezért sebezhetőségük fokozott.   

 

         

A települések alapvetően az ár és belvizek, és másodlagos hatásai, a rendkívüli időjárási 

viszonyok és az állat és humán járványok által veszélyeztetettek. 

Nagyon fontosnak ítéltük meg a MPVSZ – az BM OKF-al közösen - a települési polgári 

védelmi szakalegységek és a szövetség munkatársainak láthatóvá tételét, megfelelő ruházattal 

és védőfelszereléssel történő ellátását. 

Hozzáadott társadalmi hasznosulási érték képzésénél figyelembe vettük a felkészítésben 

közreműködő állami, önkormányzati, gazdálkodó szervezetek, társadalmi-önkéntes szervezetek 

és a lakosság által nyújtott szolgáltatások eszmei értékét, illetve a kiképzéssel és 

gyakoroltatással nyerhető önmentési képesség társadalmi hasznosulási nyereség értékét. 

A költségvetési szempontok alapján 2012. évben 4 megyében (Heves, Zala, Győr-Moson-

Sopron, Borsod-Abaúj-Zemplén), 15 településen közel 1.350 fő lett kiképezve, gyakoroltatva és 

védőfelszereléssel ellátva.  

 

Felhasznált támogatás:                                                                16.588.000,-Ft 

Hozzáadott érték:                                                                           8.350.000,-Ft 

Társadalmi hasznosulási növekmény értéke:                             25.500.000,-Ft 
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4. Az MPVSZ majdani tagszervezeteként működő „Magyar Polgári Védelmi 

Tudományos Egyesület” Szolgáltató Egyesület (továbbiakban: MPVTE)  céljáról 

és feladatairól: 

 
 

Az egyesület felállításának gondolata már mindenki előtt ismert, de elengedhetetlenek tartjuk, 

hogy annak célját, valamint a vállalt feladatokat a tagok pontosan megismerjék, és ezzel 

kapcsolatban véleményt, nyilvánítsanak. Ez azért fontos, mert elképzeléseink szerint az 

„MPVTE” egy olyan operatív szolgáltató, „önálló” tagszervezet, egyesület formában, amely a 

feladatait az MPVSZ Országos Elnökségével, az OKF-al, és más tagszervezetekkel, társ- és civil 

szervezetekkel együttműködve tervezi végrehajtani, valamint külön megállapodás alapján elvégzi 

azokat a szervezési, koordinációs és szolgáltatási feladatokat, amellyel a Szövetség, vagy más 

szervezet megbízza. 2011. évben  az egyesületet a fő tevékenységét a civil polgári védelmi 

szervezetek és a hivatásos katasztrófavédelmi szervezetek tevékenységi köreinek kimunkálására 

összpontosította. 
 

Felhasznált támogatás:                                                                     20.000,-Ft 

Hozzáadott érték:                                                                         1.670.000,-Ft 

Társadalmi hasznosulási növekmény értéke:                          12.500.000,-Ft 

 

 

 

 

5.) Együttműködés ösztönzése az EU országok szakmai felnőtt- és diákszervezeteivel 

     kölcsönös tapasztalat-gyűjtés céljából. 

 

A MPVSZ vezetősége két és több oldalú megbeszéléseket folytatott a szomszédos országok 

 közül a Horvátokkal, Szlovénekkel, Szlovákokkal, Svédekkel, Angolokkal és az Osztrákokkal.  

A megbeszélések fő tartalma a 2012-ben magyar fél által irányított lehetséges közös polgári 

 védelmi szövetségek konferenciájának előkészítéséről, az ifjúság felkészítéséről, ifjúsági  

versenyek megrendezéséről és tapasztalatok átadhatóságáról szóltak. 

 

A tárgyaló delegációnkat az Országos Elnök vagy a szakmai Elnök vezette. A másik fél  

részéről volt eset, hogy a tartományi miniszterelnök, a belügyminiszter vagy a partner  

szövetség elnöke volt jelen. 

 

A nemzetközi kapcsolataink alakulását rendkívül hasznosnak ítéljük meg. 

 

         Az MPVSZ számára alapvető kérdés továbbra is az, az elgondolás, hogy az európai civil polgári 

védelmi és katasztrófavédelmi szervezetek tevékenységének összefogására, a tapasztalatcserére 

és az együttműködés koordinálására a Magyar Polgári Védelmi Szövetség létrehozta, és 2012. év 

negyedik negyedévében az „Európai Civil Polgári Védelmi Szervezetek Együttműködési Fórum”-

ának (EVCPF) második konferenciáját is megtartotta Budapesten. A konferencián 19 ország 

képviseletében 45 fő vett részt. Elgondolásunk az ismert civil szervezetek körében széleskörű 

támogatásra talált, tekintettel arra, hogy jelenleg nincs ilyen nemzetközi szervezet. Ugyanakkor 

az EU szinte valamennyi polgári védelemre vonatkozó határozatában és állásfoglalásában 

kihangsúlyozza a civil szervezetek fontos szerepét. A Forum megvalósításában nagyon komoly 

segítséget kaptunk a BM. OKF teljes apparátusától.  

Felhasznált támogatás:                                                                2.600.000,-Ft 

Hozzáadott érték:                                                                         2.600.000,-Ft 

Társadalmi hasznosulási növekmény értéke:                            8.500.000,-Ft 
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6.) A MPVSZ láthatóságának, sajtó megjelenésének megteremtése. 

 

A jelenleginél céltudatosabb együttműködést kell kiépíteni a médiával. A 75. évfordulós 

rendezvények erre jó alapot biztosítottak. Fontos a kialakult kapcsolatokat felhasználva minden 

megmozdulásról tájékoztatni a médiákon keresztül a lakosságot. Az év közben jelentkező és 

szenzációnak számító természeti és civilizációs katasztrófák, nyújtotta lehetőségeket kihasználva 

célszerű mind a médiában és minden más fórumon megszólalni, tájékoztatni a lakosságot a 

védekezés lehetőségeiről, módszereiről, eszközeiről. 

Az eltelt időszak után megállapítható, hogy a MPVSZ által szervezett eseményeken az országos 

médiák (az írott és az elektronikus) mindig megjelentek és tudósítottak róla, mintegy huszonöt 

alkalommal, a helyi médiák az események, gyakorlatok előtt már tájékoztattak, valamint 

részvettek az eseményeken és erről 90 alkalommal tudósítottak, 

 

 

Felhasznált támogatás:                                                                  150.000,-Ft 

Hozzáadott érték:                                                                        1.550.000,-Ft 

Társadalmi hasznosulási növekmény értéke:                            8.500.000,-Ft 

 

 

7.) A MPVSZ érdekképviseleti és hagyományőrző tevékenységének fokozása. 

 

A MPVSZ az év folyamán aktívan részt vett több a polgári védelemmel kapcsolatos jogszabályi 

előkészítésben, és azok közigazgatási egyeztetési folyamataiban. Aktívan képviseltette magát az 

OKF mellett működő Polgári Védelmi Tanácsadó Testületben is. 

 

Koszorúzást tartott a második világháború európai befejezésének évfordulóján a Magyar Polgári 

Védelmi Szövetség a Magyar Légoltalom halottjainak tiszteletére a Hadtörténeti Intézet és 

Múzeum díszudvarán található emléktáblánál, melyet 2005-ben, a Magyar Légoltalom 70. 

évfordulójára állíttatott az MPVSZ. 

 

 

Koszorúzási ünnepséget szervezett a II. világháborús bombázások polgári áldozatainak 

emlékművénél a Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség a háború európai 

befejezésének évfordulóján. 

 

A Polgári Védelem Napja alkalmából az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a 

Magyar Polgári Védelmi Szövetség, valamint a munkavállalói érdekképviseletek vezetői 

helyeztek el koszorút az OKF épületének hetedik emeletén található emléktáblánál a 

légoltalom és a polgári védelem hősi halottjai tiszteletére. 

 

 

Felhasznált támogatás:                                                                 100.000,-Ft 

Hozzáadott érték:                                                                        2.750.000,-Ft 

Társadalmi hasznosulási növekmény értéke:                            8.500.000,-Ft 

 

 

8.)  A MPVSZ gazdálkodásának törvényes vitele, és a támogatási összegek szabályszerű  

       elszámolása. 
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A MPVSZ 2O12.-évi gazdálkodását a célirányos, feladat orientált, takarékos, „de azért majdnem 

mindenre jusson” elv alapján szerveztük. A pénzek célirányos tudatos felhasználása nyomán 

egyes feladatokat át kellet ütemezni, vagy el kellett hagyni. Ezzel együtt a fontosabb 

feladatainkat, mint ahogy az értékelésünkből is kitűnik, nagyon jó színvonalon képesek 

voltunk végrehajtani. Emellett még a tagszervezeteink egyes feladatait még jelentős összegekkel 

támogatni is tudtuk. 

 

Az éves gazdálkodásunk vitele folyamán kiemelten kezeltük a törvényes előírások betartását, és 

könyvelésünk naprakészségének elérését. 

 

A MPVSZ a költségvetési támogatáson kívül több pályázaton is elindult, és volt, ahol nyertünk is, 

és így ez a tavalyi évhez képest jelentős előre lépést jelent az életünkben. 

 

   Költségvetésből és pályázat útján nyert támogatásaink: 
                                     

        2012. évi ktgv-i támogatás:                                                                     10.000,-EFt 

        2012. évi  elnyert pályázati forrás:                                                           2.620,-EFt 

        2012. évi tagdíjbevétel:                                                                                  21,-EFt 

        2012. év Sziklakórház NPKHT támogatás:                                                  300,-EFt 

        2011 évi pénzmaradvány:                                                                          8.948.-EFt 

        2011. évi szja 1%-a:                                                                                      175,-EFt   

         Mindösszesen:                                                                                        21.889,-EFt.       

 

 

Kimutatás az összesített kiadásokról:   

 
    Kiadások: személyi juttatás felhasználása                               5.208.-EFt 

                     MAJ                                                                           286,-EFt 

                     Dologi                                                                   10.229,-EFt 

                     Tagszervezetek támogatása                                    4.800,-EFt 

                     Kiadás összesen                                                   20.523,-EFt 

                     Pénzmaradvány                                                     1.366,-EFt 

                     Összesen:                                                              21.889,-EFt 

 

Hozzáadott érték(egyéb forrás):                                           21.220,-EFt 

Becsült társadalmi hasznosulási érték:                              207.000,-EFt 

 

 

Az MPVSZ feladataihoz hozzáadott érték összesen:                                   21.220.000,-Ft 

 

Az MPVSZ által végzett tevékenységek becsült társadalmi hasznosulási növekmény értéke 

összesen:                                                                                                     207.000.000,-Ft 

 

 

2012.-ik évben a MPVSZ által kiképzettek létszámadatai: 

                  - tanuló ifjúság:                                                        5.670 fő 

                  - Pv szervezetbe beosztottak:                                   1.350 fő 

        ÖSSZESEN:                                                                     7.020 fő   
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A pénzügyi felhasználás szöveges részletezése: 
 

1, Személyi juttatás:                                                                                               5.208,-EFt 

    

   Személyi juttatásként a MPVSZ felkészítésével összefüggő felkészítést végző előadok és 

   egy-egy fő konkrét feladatra szóló megbízási díja került kifizetésre. 

 

 

2, MAJ:                                                                                                                     286,-EFt 

 

  A MAJ előirányzat felhasználását a személyi jövedelemadó, és egyéb járulék köteles kifizetések 

után teljesítettük. Az év során több MAJ járulékot nem kellett fizetnünk, mivel az APEH 

folyószámlánkon túlfizetésünk volt. 

 

 

 

 

3,Dologi kiadás:                                                                                                   15.029,-EFt 

  

A dologi kiadások előirányzaton belül szakmai kiadások alatt a MPVSZ által szervezett és 

finanszírozott települési polgári védelmi szak alegységek felkészítésével, gyakoroltatásával 

kapcsolatos költségek (terembérlet, szakmai anyagok, védő felszerelések, kellék anyagok, előadói 

díjak, igénybe vett külső eszközszolgáltatási díjak, irodaszerek, étkeztetési költségek, utazási 

költségtérítések, stb.). 

A MPVSZ láthatóvá tételével kapcsolatos költségek. 

A hazai és nemzetközi ifjúsági versenyekkel kapcsolatos költségek (táborozási ktg, utazási ktg, 

étkeztetési ktg). 

A nemzetközi civil polgári védelmi európai fórum előkészítésével kapcsolatos költségek. 

Lakossági tájékoztató anyagok előállítási költsége. 

A MPVSZ kiadásában megjelenő Polgári Védelmi Szemle kiadással kapcsolatos költségek. 

A települési polgári védelmi szervezetek felkészítéséhez kapcsolódó tájékoztató anyagok 

elkészítésének költségei. 

Bemutató tablók készítése. 

A MPVSZ honlapjának kialakítási költsége. 

Hagyományőrzés költségei szerepelnek. 

Szállítási költségek. 

Postai költségek. 

 

A MPVSZ az év során minden pénzügyi, adóhatósági és szakmai elszámolási kötelezettségének 

határidőre és az előirt formában hiánytalanul és hibátlanul eleget tett. 

 

 

Budapest 2013. május 08. 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Dr. Endrődi István 

                                                                                                        ny. pv ezredes 

                                                                                                       országos elnök 
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A Magyar Polgári Védelmi Szövetség országos elnöksége által 

javasolt 2013. évi közhasznúsági fő feladatok ismertetése: 

 
 

 
1. A felmenő rendszerű katasztrófavédelmi Ifjúsági verseny megszervezésében és  

   megrendezésének megszervezése. 

 

2. A lakosságfelkészítési és tájékoztatási feladatok gyakoroltatásának folytatása. 

 

3.) “Az Önkéntes Polgári Védelmi Szervezetek Európai Együttműködési Fóruma” 

       végleges megalakítása és a „Regionális Partnerségi Együttműködés” (RPC) 

működtetése a nyugat-balkáni államok önkéntes polgári védelmi szervezeteivel. 

 

4. A MPVSZ szakmai érdekképviseleti, együttműködési és hagyományőrző tevékenységének 

     fokozása. 

 

5. Önkéntes mentőszervezet létrehozása, és felszerelése, kiképzése. 

 

6. A MPVSZ honlapjának folyamatos működtetése. 

 

7. A MPVSZ láthatóságának, sajtó megjelenésének fokozása. 

 

8.  Előkészíteni a MPVSZ és az OKF által szervezendő önkéntes szakmai tudással rendelkező 

     beavatkozó  erők megalakítását minden megyében. 

 

9. Pályázati lehetőségek felkutatása anyagi források megszerzése céljából. 

 

10. A MPVSZ gazdálkodásának törvényes vitele, és a támogatási összegek szabályszerű  

       elszámolása. 

 

 
Budapest 2013. május 08. 

 

 

 

 

                                                                                                  Dr. Endrődi István sk. 

                                                                                                       ny. pv ezredes 

                                                                                                       országos elnök 
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1. számú melléklet 

 

 

Közhasznú egyszerűsített beszámoló 

– KETTŐS könyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezet – 

 

a., Mérleg 

Egyszerűsített mérleg 

2012. január 01. – 2012. december 31. 

Évet záró 

MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG 

Bírósági bejegyzés száma: Pk. 6.Pk.67135/1 3926 

Adószám: 18001831-1-41 

 

a., Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának 

mérlege 

 

ESZKÖZÖK (aktívák) ezer Ft-ban, 

2011 

ezer Ft-ban, 

2012 

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 415 254 

I. Immateriális javak ---  

II. Tárgyi eszközök 415 254 

III. Befektetett pénzügyi eszközök --- --- 

B) FORGÓESZKÖZÖK 41 969 1 373 

I. Készletek --- --- 

II. Követelések 1 019  

III. Értékpapírok ---  

IV. Pénzeszközök 40 950 1 373 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 42 384 1 627 

FORRÁSOK (passzívák)   

C) SAJÁT TŐKE 42 284 1 627 

I. Induló tőke 91 91 

II. Tőkeváltozás 33 376 -15 540 

III. Lekötött tartalék --- --- 

IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú 

tevékenységből) 

8 817 17 076 

V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből --- --- 

D) TARTALÉK --- --- 

E) CÉLTARTALÉKOK --- --- 

F) KÖTELEZETTSÉGEK  --- 

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek --- --- 

II. Rövid lejáratú kötelezettségek  --- 

FORRÁSOK ÖSSZESEN 42 284 1 627 
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b., Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának 

eredmény levezetése 

         ezer Ft, 2011    ezer Ft, 2012 

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II) 86 366 40 202 

I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5) 28 107 15 882 

1. Közhasznú működésre kapott támogatás 28 107 13 237 

a., alapítótól --- --- 

b., központi költségvetéstől 25 000 13 237 

c., helyi önkormányzattól --- 2 620 

d., társadalombiztosítótól --- --- 

e., egyéb 2 900  

f., továbbutalási céllal kapott   

2. Pályázati úton elnyert támogatás   

3. közhasznú tevékenységből származó bevétel   

4. Tagdíjból származó bevétel  21 

5. Egyéb bevétel 207  

II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 58 259 24 320 

B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2) ---  

1. Pénzügyileg rendezett bevételek --- --- 

2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek --- --- 

C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1) 28 107 15 882 

D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2) 58 259 24 320 

E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 77 549 23 126 

1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 77 549 23 126 

Ebből: továbbutalt támogatás 17 500 4 800 

2. Ráfordítást jelentő eszközvásárlások  --- 

3. Ráfordítást jelentő elszámolások 60 429 18 326 

4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások --- --- 

F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) --- --- 

1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások --- --- 

2. Ráfordítást jelentő eszközvásárlások --- --- 

3. Ráfordítást jelentő elszámolások --- --- 

4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások --- --- 

G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (ń 1 ń 2) 8 817 17 076 

1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I-E/1-E/4) 8 817 17 076 

2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/1-F/1-

F/4) 

 --- 

H. Nem pénzben realizált eredmény (ń 1 ń 2)  --- 

1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II-E/2-

E/3) 

--- --- 

2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2-

F/2-F/3) 

--- --- 

I. Adózás előtti eredmény (B/1-F/1) ń H/2   

J. Fizetendő társasági adó --- --- 

K. Tárgyévi eredmény 8 817 17 076 

1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/I+A/II)-

(E/1+E/2+E/3) 

8 817 -7 244 

2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J) --- --- 

 

c. Tájékoztató adatok: 
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A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 10 762 8 014 

1. Bérköltség 5 979 2 720 

  Ebből: megbízási díjak 5 979 2 720 

              tisztelet díjak   

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 5 978 5 208 

3. Bérjárulékok 1 201 86 

B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások 53 321 10 229 

C. Értékcsökkenési leírás 277 331 

D. Pénzügyileg rendezett ráfordítások   

E. A szervezet által nyújtott támog. (pénzügyileg rendezett) 17 500 4 800 

 

Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 

 

Alapadatok(eFt)              Előző év (1)  Tárgyév (2) 

 

B. Éves összes bevétel                               86.366  40 202 

Ebből: 

C. a személyi jövedelemadó meghatározott  

     részének az adózó rendelkezése szerinti  

     felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. 

     törvény alapján átutalt összeg                     

D. közszolgáltatási bevétel 

E. normatív támogatás 

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból,  

     illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]              86.366  40 202 

H. Összes ráfordítás (kiadás)                77.549             23 126 

I.  Ebből személyi jellegű ráfordítás              10.762                8 014 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai             77 549              23 126 

K. Adózott eredmény                  8 817              17 076 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű  

     önkéntes tevékenységet végző személyek száma    7.020 fő 

     (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. 

      évi LXXXVIII. Törvénynek megfelelően)       

Erőforrás-ellátottság mutatói    Mutató teljesítése 

Ectv. 32.§(4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000 Ft]          Igen  Nem 

Ectv. 32.§(4) b) [K1+K2>0]            Igen  Nem 

Ectv. 32.§(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>0,25]  Igen  Nem 

 

Társadalmi támogatottság mutatói    Mutató teljesítése 

Ectv. 32.§(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>0,02]           Igen  Nem 

Ectv. 32.§(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>0,5]           Igen  Nem 

Ectv. 32.§(5) c) [(L1+L2)/2>10 fő]            Igen  Nem 

 

 

A KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓBAN SZEREPLŐ PÉNZÜGYI 

ADATOK CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGÜEK, MIVEL A KÖZGYÜLÉSIG EGYEZTETÉS 

ALATT ÁLNAK A KÖNYVELÉSSEL. 


