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A Magyar Polgári Védelmi Szövetség Közgyűlése által jóváhagyott 
2008-ik évi közhasznúsági fő feladatok ismertetése: 

 
 
 
1.) Az önkéntes lakosságfelkészítők és polgármester segítők felkészítésének folytatása.  
 
2.) Ifjúsági versenyek és táborok szervezése. 
 
3.) Általános lakosságfelkészítési és tájékoztatási feladatok beindítása és gyakoroltatása. 
 
4.) Együttműködés ösztönzése az EU országok szakmai felnőtt- és diákszervezeteivel 
     kölcsönös tapasztalat-gyűjtés céljából. 
 
5.) Lektorált szakmai folyóirat - Polgári Védelmi Szemle - kiadása polgári védelmi 

szakmaelméleti és módszertani anyagok közreadása céljából. 
 
6.) MPVSZ honlapjának kialakítása és feltöltése és folyamatos működtetése. 
 
7.) A MPVSZ láthatóságának, sajtó megjelenésének megteremtése. 
 
8.) A MPVSZ Ifjúsági felkészítési koncepciójának előkészítése. 
 
9.) A MPVSZ érdekképviseleti és hagyományőrző tevékenységének fokozása. 
 
10.) A MPVSZ Országos Elnöksége által nyújtandó támogatások egységes pályázati  
       rendszerbe való beintegrálása.  
 
11.) A MPVSZ tagszervezeteinek áttekintése és újra indítása minden megyében. 
 
12.) A MPVSZ nemzetközi kapcsolatainak alakulása. 
 
13.) A MPVSZ gazdálkodásának törvényes vitele, és a támogatási összegek szabályszerű  
       elszámolása. 
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A Magyar Polgári Védelmi Szövetség Országos Elnöksége által 
irányított, felügyelt 2008-ik évi közhasznúsági fő feladatok 

végrehajtásának ismertetése: 
 
 
 
A Magyar Polgári Védelmi Szövetség (továbbiakban: MPVSZ) Alapszabálya 4.§.(2) pontja 
kimondja, hogy a MPVSZ kiemelkedően közhasznú tevékenységet végezve közreműködik a 
Magyar Köztársaság 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.  
 
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 megvalósítási fordítható költségeinket, és így létre lehetett hozni a 
hozzáadott értéket. 
 
Kísérletet tettünk a Társadalmi hasznosulási növekmény értékének a kiszámítására. A 
számításnál figyelembe vettük a biztosítok 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/település esetleges károsodását vettük alapul. 
 
Az országos elnökség az év folyamán 14 ülést tartott és kilenc határozatot alkotott. 
 
A 2OO8. év során a MPVSZ a polgári védelmi mozgalom dinamizálása projekt keretében, az 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: OKF) szakmai követelményei és 
útmutatása alapján az alábbi  
 
 

közhasznúsági feladatokat látta el: 
 
 
1.) Az önkéntes lakosságfelkészítők és polgármester segítők felkészítésének folytatása.  
 
1.1. Az önkéntes lakosságfelkészítők és polgármester segítők felkészítése: 

  
A felkészítést a tagszervezetek a MPVSZ Országos Elnökség útmutatásai a területileg illetékes 
Katasztrófavédelmi Igazgatóságok és Polgári védelmi kirendeltségek, az illetékes polgármesterek 
igényei, valamint a terület katasztrófa veszélyeztetettségének megfelelő gondossággal készítették 
elő, szervezték meg és hajtották végre. A tapasztalatok azt igazolják vissza, hogy a képzés 
visszhangja a kistérségi vezetőknél, és a települési polgármestereknél összességében pozitívnak 
mondható.  
 
Az  év legfontosabb tapasztalata az volt, hogy elsősorban azokban a térségekben tartják 
fontosnak és segítik, támogatják a helyi vezetők a felkészítést, amelyet vagy az elmúlt években 
jelentős ár-, belvíz illetve más civilizációs és természeti katasztrófákat értek és közvetlenül  
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tapasztalták a felkészített emberek gyakorlati hasznosságát. Az év során a fő figyelmet a 
kistelepülések polgármesterei meggyőzésére fordítottuk, mivel az utóbbi években megszaporodtak  
 
a váratlan természeti jellegű káresemények (esőzés, havazás, tornádószerű szélviharok) mely 
ellen első sorban helyileg kell felvenni a küzdelmet. 
       
A számszerű adatok még nem érkeztek be mindenhonnan, de az már most is látszik, hogy az 
eddigi felkészített regisztrált 188O fő száma tovább növekedett 10O fővel. Tíz településen 
megkezdődött a már felkészített polgármester segítők és önkéntes lakosság felkészítők ismeret 
megújító továbbképzése. 
 
Örvendetes, hogy ezek a felkészítő foglalkozások nagymértékben növelték Szövetségünk 
tekintélyét. A felkészítettek a Szövetség tagjaivá a települési szerveződések motorjaivá, a polgári 
védelmi kirendeltség vezetők szakmai társaivá váltak.             
Felhasznált támogatás:                                                              2.623.000,-Ft 
Hozzáadott érték:                                                                           350.000,-Ft 
Társadalmi hasznosulási növekmény értéke:                          17.500.000,-Ft 
 
 
 
2.) Ifjúsági versenyek és táborok szervezése. 
 
2.1. Hazai ifjúsági versenyeken való részvétel: 
        
A MPVSZ szakemberei a 2OO8. évben is teljes körűen részt vettek az OKF által meghirdetett 
felmenő rendszerű országos ifjúsági katasztrófavédelmi verseny szervezésében, 
lebonyolításában, ezáltal hatékonyan segítetve, a hívatásos szervek felkészítési tevékenységét.  
Ez irányú tevékenységünket elsősorban a megyei szervezeteink aktív bevonásával valósítottuk 
meg. A helyi és megyei versenyeken idén majdnem mindenhol sikerült saját csapatokat is 
indítanunk. A versenyek lebonyolításához, megvalósításához pályázati lehetőséget biztosítottunk 
támogatás elnyerése céljából. 
Hagyományosan idén is kiemelten kezeltük az országos döntőt, ahol önkénteseink ismét 
közreműködtek és jól helytálltak, ezzel is emelve a verseny színvonalát.  
 
A versenyeken díjakat adtunk át a sikeres csapatoknak. 
 
Felhasznált támogatás:                                                                  944.000,-Ft 
Hozzáadott érték:                                                                           950.000,-Ft 
Társadalmi hasznosulási növekmény értéke:                          28.000.000,-Ft 
 
 
 
 
2.2. Nemzetközi ifjúsági versenyeken való részvétel: 
 
           
Fontosnak tartottuk, és ezért ösztönöztük megyei szervezeteinket, hogy vegyenek részt a határ 
menti tartományi polgári védelmi versenyeken és azokon, ha lehet, induljanak a megyéjük 
szövetségi csapatával. 
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Az év során az ausztriai Burgenland tartományi versenyt a Zala megye csapata (15 fő)  
megnyerte az általános iskolai kategóriában.  Elindult még továbbá Ausztriában Györ-Moson-
Sopron (24 fő) és Pest megye (16 fő) csapata, Szlovákiában Györ-Moson-Sopron (18 fő),  
 
 
Komárom-Esztergom (14 fő), Nógrád (13 fő), Borsod-Abaúj-Zemplén (20 fő) és Pest megye (18 
fő) csapata is sikerrel vett részt.  
 
 
Idén is részt vettünk az ausztriai „SAFETY-TOUR” Biztonsági Gyermekolimpia országos 
döntőjén, Saalfeldenben, a Györ-Moson-Sopron megye csapatával, 24 fővel, akik idén is 
derekasan helytálltak, és megszerezték a kiemelkedő negyedik helyezést. 
A versenyeken való részvételre, pályázati lehetőséget biztosítottunk támogatás elnyerése 
céljából. 
Felhasznált támogatás:                                                                  889.000,-Ft 
Hozzáadott érték:                                                                         1.890.000,-Ft 
Társadalmi hasznosulási növekmény értéke:                           60.000.000,-Ft 
 
 
 
 
2.3. Hazai és nemzetközi táborokon való részvétel: 
 
Az év folyamán táborozási lehetőséget biztosítottunk, a Bács- Kiskun Megye Közgyűlése és, 
Akasztó, Bácsalmás és környéke, Soltvadkert önkormányzata és támogatóival közösen, négy 
turnusban, 160 fő részvételével.  
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Nyírbátor térségében szerveztünk ifjúsági polgári védelmi 
tábort két turnusban, 80 fő részvételével. 
Pest megyében, két turnusban szerveztünk ifjúsági tábort, 65 fő részvételével. 
 
Felhasznált támogatás:                                                               1.500.000,-Ft 
Hozzáadott érték:                                                                        2.500.000,-Ft 
Társadalmi hasznosulási növekmény értéke:                          91.000.000,-Ft 
 
A MPVSZ képviseletében idén nyáron is részvett Pest megye csapata a németországi 
Ravensburgban egy katasztrófavédelmi túlélő táborban, 28 fő részvételével. A tábor 
lebonyolításával kapcsolatban sikeresen pályáztunk a Budaörsi Önkormányzatnál  
366.720,- Ft összegben.  
A táborozások lebonyolításával kapcsolatban, pályázati lehetőséget biztosítottunk támogatás 
elnyerése céljából. 
Felhasznált támogatás:                                                                 590.000,-Ft 
Hozzáadott érték:                                                                        1.200.000,-Ft 
Társadalmi hasznosulási növekmény értéke:                            8.500.000,-Ft 
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3.) Általános lakosságfelkészítési és tájékoztatási feladatok beindítása és gyakoroltatása. 
 
 
A MK biztonság és védelempolitikai alapelveiről szóló 94/1998 (XII.29.) OGY határozatában 
alapelveket fogalmazott meg, mely alapelvek megvalósítását a MH- ről szóló, 2OO4. évi CV. 
törvény és a végrehajtására kiadott 71/2OO6. (IV.3) kormányrendelet, valamint a honvédelem  
 
 
rendszerében megvalósuló polgári védelmi és katasztrófavédelmi jogszabályok előírásai 
szabályoznak. 
E jogszabályok által előírt védelmi követelményekre való felkészítés megvalósítását, az ebben 
való részvétel szabályait a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről szóló 3O5O/ 2OO8. sz.  
 
Kormányhatározat fogalmazza 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. 
 
Felismerve az ügy komplexitásának jelentőségét, a Kormány a feladat mellé költségvetési pénzt 
is rendelt. Kijelölte a felhasználás stratégiai céljait és területeit, továbbá, a felhasználók 
funkcionális csoportosítását, és az odaítélés szabályait. 
 
Ebben a rendszerben, hangsúlyosan szerepel, a nem kormányzati szervezetek fokozott bevonása 
a védelemi 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? 
  
Ezt a tevékenységet képes e Felkészítési Terv alapján hatékonyan segíteni a MPVSZ. 
 
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.   
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A MPVSZ a programban való részvétellel az alábbi stratégiai célok 
megvalósítását érte el: 

 
1.) A védelmi igazgatás rendszerében megvalósuló védelmi igazgatási feladatok 

támogatásának társadalmasításában való közreműködés, elsősorban a helyi 
(települési) öntevékeny- nem kormányzati jellegű – szervezetek felkészítésével és 
tevékenységük támogatásával javítani illetve hozzájárulni – különösen a 
kistelepüléseken – az önvédelmi képesség kialakításához. 

 
 

2.) Hozzájárulás az állampolgárok élet és vagyonbiztonságának növeléséhez, az által, 
hogy megismertetjük azokkal az ismeretekkel, melyek szükségesek életük és anyagi 
javaik védelméhez. A megszerzett ismeretek fokozzák biztonságérzetüket, mivel az a 
tudat, hogy a település rendelkezik azokkal a felkészített szervezetekkel és eszközökkel, 
melyek ehhez szükségesek. 

 
 

3.) A felkészítési tevékenységgel kívánjuk ösztönözni az állampolgárokat védelmi 
tevékenységbe való- állampolgári kötelességből történő önkéntes részvételre, 
beemelésük a védelmi igazgatás rendszerébe, polgári védelmi tevékenység útján. 

4.) Közreműködni a védelmi igazgatás rendszerén belül a polgári védelmi, 
katasztrófavédelmi feladatokba bevonható önkormányzati alkalmazottak képzésében. 

          
A MPVSZ tevékenységének fő iránya, mint már a fentiekben jeleztük elsősorban azok a kis és 
közepes nagyságú (5O- 1OOO fő-ig) települések, amelyek elhelyezkedésük, alapján a fenti 
veszélyhelyzetek valamelyikébe tartoznak, továbbá anyagi lehetőségeik szűkösek, függetlenül 
soroltak-e vagy sem. 
 
 
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 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 fenti szempontok alapján az alábbi felkészítéseket és gyakoroltatásokat hajtottuk végre: 
 
 
3.1. Zala megyei felkészítés és gyakorlat Pusztaederics. 2008.08.02. 
 
Feltételezés: 
A rendkívüli időjárási viszonyok miatt kialakult esőzés betemette hordalékkal a vízelvezető 
árkokat és ez által elöntött lakóházakat, az orkán erejű szél megbontotta az iskola melletti 
téglafalat, ami életveszélyessé vált. Lakókat kellett kitelepíteni és ideiglenesen elhelyezni. 



1 8 0 0 1 8 3 1 9 4 2 0 5 2 9 0 1 

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)  

 

 
 
A gyakorlat menete: 
Riasztás, értesítés az állampolgárok és a törzsek részére. 
Kitelepítés elrendelése, befogadóhely kijelölése, berendezése. 
Pv szervezetekbe beosztott vezetői állomány eligazítása, szervezetek eligazítása és kárelhárításra 
vezénylése. 
Eredeti állapot visszaállítása. 
A gyakorlatban résztvevők létszáma: 
5 szervezet (3 államigazgatási, 2 társadalmi,) 
 
 
Törzs állománya: 10 fő 
Pv szervezetbe beosztott állampolgárok létszáma: 55 fő 
Település összlétszáma: 180 fő 
Kiosztott védő felszerelés. 21 db 
Felhasznált támogatás:                                                               1.348.000,-Ft 
Hozzáadott érték:                                                                           350.000,-Ft 
Társadalmi hasznosulási növekmény értéke:                            8.500.000,-Ft 
 
A gyakorlatot megtekintette: 
Zala megyei Védelmi Bizottság Elnöke, két Országgyűlési képviselő, a helyi védelmi bizottság 
vezetője, négy polgármester. ÖM KKB titkárság vezetője, HM Védelmi Hivatal képviselője, 
OKF Főigazgató helyettese és főosztályvezetői, megyei igazgatók, és kirendeltség vezetők több 
megyéből. 
 
 
 
3.2. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei felkészítés és gyakorlat Kesznyéten. 2008.09.28. 
 
Feltételezés: 
A rendkívüli időjárási viszonyok miatt kialakult esőzés következtében kialakult rendkívüli árvízi 
helyzet 2 folyónál és ez veszélyeztetett lakóházakat az itt működő vízi erőmű működése veszélybe 
került. Állatok maradtak a veszélyeztetett területen, és fertőzés veszély alakult ki. Lakokat kellett 
kitelepíteni és ideiglenesen elhelyezni. Veszélyes anyagot szállító jármű csúszott a megáradt 
folyóba és emberek sérültek meg. Gyakorolni kellett az árvízi védekezési módokat, kipróbálni a 
víz átemelésre alkalmas eszközöket, állatokat menteni a veszélyeztetett területről, kimenteni a 
sérült járművet és utasait. 
A gyakorlat menete: 
Riasztás, értesítés az állampolgárok és a törzsek részére. 
Kitelepítés elrendelése, védekezés és mentés megkezdése, befogadóhely kijelölése, berendezése. 
Pv szervezetekbe beosztott vezetői állomány eligazítása, szervezetek eligazítása és kárelhárításra 
vezénylése. 
Együttműködő és közreműködő szervezetek eligazítása és munkába állítása. 
Eredeti állapot visszaállítása. 
 
 
A gyakorlatban résztvevők létszáma: 
12 település 
14 szervezet (7 államigazgatási, 2 társadalmi, 2 magán és 3 karitatív) 
Törzs állománya: 50 fő 
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Pv szervezetbe beosztott állampolgárok létszáma: 155 fő 
Gyakorlatban résztvevők létszáma: 210 fő 
Települések összlétszáma: 3.180 fő 
Kiosztott védő felszerelés. 200 db 
Felhasznált támogatás:                                                               6.898.000,-Ft 
Hozzáadott érték:                                                                         6.500.000,-Ft 
Társadalmi hasznosulási növekmény értéke:                           91.000.000,-Ft 
 
A gyakorlatot megtekintette: 
BAZ megyei Védelmi Bizottság Elnöke, két Országgyűlési képviselő, a helyi védelmi bizottság 
vezetője, tizenegy polgármester, ÖM miniszter személyes képviselője, ÖM KKB titkárság 
vezetője, HM Védelmi Hivatal képviselője, OKF Főigazgató helyettese és főosztályvezetői, 
megyei igazgatók, és kirendeltség vezetők több megyéből. 
 
 
 
3.3. Somogy megyei felkészítés és gyakorlat Lakócsa. 2008.10.21. 
 
Feltételezés: 
A rendkívüli időjárási viszonyok miatt kialakult esőzés következtében kialakult rendkívüli árvízi 
helyzet a Dráván és ez veszélyeztetett lakóházakat. Szennyezés került a folyóba. Lakókat kellett 
kitelepíteni és ideiglenesen elhelyezni. Gyakorolni kellett az árvízi védekezési módokat, 
kipróbálni a víz átemelésre alkalmas eszközöket, megszüntetni a folyón kialakult szennyezést.  
 
A gyakorlat menete: 
Riasztás, értesítés az állampolgárok és a törzsek részére. 
Kitelepítés elrendelése, védekezés és mentés megkezdése, befogadóhely kijelölése, berendezése. 
Pv szervezetekbe beosztott vezetői állomány eligazítása, szervezetek eligazítása és kárelhárításra 
vezénylése. 
Együttműködő és közreműködő szervezetek eligazítása és munkába állítása. 
Eredeti állapot visszaállítása. 
 
A gyakorlatban résztvevők létszáma: 
4 település 
9 szervezet (4 állami, 2 társadalmi, 1 magán és 1 karitatív) 
Törzs állománya: 30 fő 
Pv szervezetbe beosztott állampolgárok létszáma: 65 fő 
Gyakorlatban résztvevők létszáma: 100 fő 
Települések összlétszáma: 1.180 fő 
Kiosztott védő felszerelés. 50 db 
 
Felhasznált támogatás:                                                               2.367.000,-Ft 
Hozzáadott érték:                                                                         2.000.000,-Ft 
Társadalmi hasznosulási növekmény értéke:                           34.000.000,-Ft 
 
A gyakorlatot megtekintette: 
Somogy megyei Védelmi Bizottság Elnöke, egy Országgyűlési képviselő, a helyi védelmi 
bizottság vezetője, három polgármester, , OKF Főigazgató helyettese és főosztályvezetője, 
megyei igazgatók, és kirendeltség vezetők több megyéből. 
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3.4. Békés megyei felkészítés és gyakorlat Tarhos. 2008.10.28. 
 
Feltételezés: 
A rendkívüli időjárási viszonyok miatt kialakult esőzés következtében kialakult rendkívüli ár és 
belvízi helyzet veszélyeztetett lakóházakat. Lakókat kellett kitelepíteni és ideiglenesen elhelyezni.  
 
Gyakorolni kellett az árvízi védekezési módokat, kipróbálni a tömlős gátrendszerrel való 
védekezést. 
 
A gyakorlat menete: 
Riasztás, értesítés az állampolgárok és a törzsek részére. 
Kitelepítés elrendelése, védekezés és mentés megkezdése, befogadóhely kijelölése, berendezése. 
Pv szervezetekbe beosztott vezetői állomány eligazítása, szervezetek eligazítása és kárelhárításra 
vezénylése. 
 
 
Együttműködő és közreműködő szervezetek eligazítása és munkába állítása. 
Eredeti állapot visszaállítása. 
 
A gyakorlatban résztvevők létszáma: 
1 település 
8 szervezet (3 állami, 4 társadalmi, 1 magán) 
Törzs állománya: 30 fő 
Pv szervezetbe beosztott állampolgárok létszáma: 55 fő 
Gyakorlatban résztvevők létszáma: 100 fő 
Település összlétszáma: 1.050 fő 
Kiosztott védő felszerelés. 50 db 
 
Felhasznált támogatás:                                                               2.367.000,-Ft 
Hozzáadott érték:                                                                           350.000,-Ft 
Társadalmi hasznosulási növekmény értéke:                            8.500.000,-Ft 
 
A gyakorlatot megtekintette: 
Békés megyei Védelmi Bizottság Elnökének helyettese, egy Országgyűlési képviselő, a helyi 
védelmi bizottság vezetője, három polgármester, , OKF főosztályvezetője, megyei igazgatók, és 
kirendeltség vezetők több megyéből. 
 
 
 
3.5. Az MPVSZ majdani tagszervezeteként működő „Velünk Értünk” Szolgáltató 
Egyesület (továbbiakban: VÉSZ) tervezett megalakításáról, céljáról és feladatairól: 

 
 

Az egyesület felállításának gondolata már mindenki előtt ismert, de elengedhetetlenek tartjuk, 
hogy annak célját, valamint a vállalt feladatokat az Elnökség tagjai pontosan megismerjék, és 
ezzel kapcsolatban véleményt, nyilvánítsanak. Ez azért fontos, mert elképzeléseink szerint az 
„VÉSZ” egy olyan operatív szolgáltató, „önálló” tagszervezet, egyesület formában, amely a 
feladatait az MPVSZ Országos Elnökségével, az OKF-fel, más tagszervezetekkel, társ- és civil 
szervezetekkel együttműködve tervezi végrehajtani, valamint külön megállapodás alapján elvégzi  
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azokat a szervezési, koordinációs és szolgáltatási feladatokat, amellyel a Szövetség, vagy más 
szervezet megbízza. 
 

Az Egyesület célja, hogy: 
 

Tevékenységével segítse elő a katasztrófavédelem és a polgári védelem szakmai területeivel 
összefüggő tudományos tevékenység népszerűsítését, fejlesztését, az elért tudományos 
eredmények minél szélesebb körben történő terjesztését, megismerését és gyakorlatban történő  
 
bevezetését, alkalmazását. 
Együttműködve a hivatásos katasztrófavédelmi, valamint más társ-, civil- és tagszervezetekkel 
közreműködik a polgári védelmi (/katasztrófavédelmi) szakértői követelményrendszer 
kidolgozásában, bevezetésének jogszabályi előkészítésében. Vállalja, hogy a szakterület jeles 
képviselőinek, elismert és kiemelkedő szakembereinek tevékenységét, az elért szakmai sikereit, 
figyelemmel kíséri, összegyűjti, népszerűsíti, kiemelt figyelmet fordít a polgári védelmi 
tevékenység szakmai színvonalának és társadalmi elismertségének növelésére.  
 
 
Népszerűsíti azokat a szakmai ismereteket, védelmi elveket és módszereket, amelyek segítik a 
lakosság önmentési képességének növelését. A veszélyekkel, azok reális értékelésével, valamint a 
magatartási szabályokkal kapcsolatos aktuális ismeretek széleskörű terjesztésével kívánja elérni, 
hogy fejlődjön a felnőtt lakosság és a tanuló ifjúság biztonság- és veszélykultúrája, továbbá 
növekedjen a működőképes fizikai és lelki önsegély-csoportok, karitatív klubok száma. 
                                               
A hivatásos katasztrófavédelmi, a társ- és civil szervezetek, valamint a MPVSZ és 
tagszervezeteinek igénye szerint vagy saját kezdeményezés alapján oktatások, konferenciák, 
táborok szervezésével, és levezetésével, kiadványok szerkesztésével azok terjesztésével, segíti a 
katasztrófa- és polgári védelmi ismeretek minél szélesebb körben történő megismerését, a 
biztonság komplex értelmezésének népszerűsítését. 
  
Szolgáltatásaival segíti a hivatásos katasztrófavédelmi szervezetek feladatainak végrehajtását, 
hozzájárul a MPVSZ tevékenységi színvonalának további növeléséhez vállalt feladatainak 
operatív végrehajtásához, a lakosság védelme érdekében dolgozó társadalmi és civil szervezetek 
tevékenységének összehangolásához. 
 
Meg kell keresni azokat a lehetőségeket, ahol a polgári védelmi felkészítéssel kapcsolatban 
pályázni lehet további pénzügyi források megszerzésére. Az ehhez szükséges kapacitásokat fel 
kell tárni mind a saját állományunk, mind külső pályázat írók személyében. 
 
Az év folyamán elnökségünk a felsorolt szempontok figyelembe vételével, döntött a VÉSZ 
egyesület megalakításáról, vezetőjének személyéről és megkezdte a megalakítás jogi eljárási 
rendjét. 
 
Az VÉSZ egyesület megalakításával kapcsolatban az év során kiadás nem merült fel. 
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3.6. A Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatala által 2008. augusztusában kiírt 

        pályázatának végrehajtásának helyzete: 

   A lakosság és a polgári védelmi szervezetek felkészítése a veszélyhelyzetekre állami feladat a 
védelem igazgatás rendszerén belül. A jogszabályok meghatározzák annak módját, kereteit, 
tartalmát. A felgyorsult fejlődés, a társadalmi-technikai változások kapcsán egyre több 
információ zúdul a lakosságra, melyek között nehéz eligazodni, megtalálni a lényeget. 
Tevékenységünket az OKF szakmai irány mutatásainak figyelembe vételével kívánjuk 
végrehajtani. 

        a.) Az ár és belvizek az ország elhelyezkedéséből fakadóan évszázadok óta hazánk fő 
veszélyforrásai közé tartoznak. A múlt század 9O-s évei közepétől számos árvíz vonult le a  
 
Tiszán, Dunán, Hernádon, Bodrogon, Körösökön, de még a Zala, vagy az Ipoly folyókon is voltak 
áradások. Csak néhány ezek közül: 1996 Körösök, 1998, 2OOO, 2OO1, 2OO6 Tiszai, 2OO2. 
Dunai,. Belvizek: 1998, Békés, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú megyék, 1999.Médárdi esőzések, 
Heves megye. 
 
         b.) Rendkívüli időjárási viszonyok a globális felmelegedés hatására egyre gyakoribbak a 
tornádószerűen hírtelen lecsapó, gyors lefolyású jelentős csapadékkal járó szélviharok. Melyek  
szűk sávban nagy pusztítással járnak. Télen igen gyakori a hírtelen nagy mennyiségű hó, mely 
napokra elzárja a kis, hegyi településeket, ellátási és egyéb gondokat okozva. 
 
         c.) Az utóbbi években Közép-európában megjelent állat és humánjárványok, elsősorban a 
madárinfluenza okozott gondot, de periférikusan más járványok is megjelentek. 
   
         A Szövetség ezen veszélyhelyzetek kezelésének érdekében létrehozott szervezetek - műszaki 
mentő, ABV, mentesítő- fertőtlenítő, egészségügyi, kitelepítési és befogadási, állat és 
növényvédelmi szak alegységek és komplex csoportok és azok vezető szervei - felkészítését fogja  
végezni a kapott 55 MFt támogatásból. 

A MPVSZ előkészítte, illetve meg is kezdte tizennyolc megyében a száz települési polgári 
védelmi szakalegységek alkalmazásával, felkészítésével, védőeszköz ellátással és 
gyakoroltatásával kapcsolatos teendőket. 

Az alábbi felsorolt feladatokat hajtja végre: 

           1.)  Egy rövid és hosszú távú cselekvési program kidolgozása. 
          2.)  A végrehajtáshoz szüksége adatok összegyűjtése, rendszerezése, pontosítása. 
           3.)  Országos Elnökség ülésén a projekt terv  elfogadása. 
           4.)  A felkészítésre vonatkozó projekt véglegesítése, a tagszervezetek részére Útmutató 
                  vagy Direktíva kiadása. 
            5.) Kialakítani a tervezés, végrehajtás, ellenőrzés mechanizmusát. 
            6,) Előkészíteni az anyagi, technikai és oktatási eszközök megrendeléseit. 
            7.) A tevékenységben érintett együttműködő, közreműködő szervezetek ( Tűzoltó,  
                 Polgárőr, Vöröskereszt, stb ) bevonása. 

8,) A tagszervezetek vezetői részére egy napos képzést megtartása, a képzés előtt 
       (akár regionális szinten is). 

9,) Létre hozni a projektet, felügyelő csoportot, kijelölni a területi felelősöket, 
     összekötőket. 

           10.) Elkészíteni a Projektzáró jelentését és gazdasági elszámolását. 
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4.) Együttműködés ösztönzése az EU országok szakmai felnőtt- és diákszervezeteivel 
     kölcsönös tapasztalat-gyűjtés céljából. 
 
A MPVSZ vezetősége két oldalú megbeszéléseket folytatott a szomszédos országok közül a 
Horvátokkal, Szlovénekkel, Szlovákokkal és az Osztrákokkal. Ezen kívül megbeszélést  
folytatott a Németországi Baden-Würtenbergi és a Bajor tartomány vezetőivel. 
A megbeszélések fő tartalma a 2011-ben magyar fél által irányított EU vezetéssel összefüggő 
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 fogadta. 
 
Kiadásra került az érvényes kormány rendeletnek megfelelően a 4/2008-as elnökségi határozattal 

a külföldi kiküldési szabályzatunk. 
 
 
A nemzetközi kapcsolataink alakulását rendkívül hasznosnak ítéljük meg. 
 
Felhasznált támogatás:                                                               1.750.000,-Ft 
Hozzáadott érték:                                                                           350.000,-Ft 
Társadalmi hasznosulási növekmény értéke:                            8.500.000,-Ft 
 
 
 
5.) Lektorált szakmai folyóirat - Polgári Védelmi Szemle - kiadása polgári védelmi 

szakmaelméleti és módszertani anyagok közreadása céljából. 
 
A MPVSZ által 2008-ban kiadott Polgári Védelmi szemle folyóirattal kapcsolatban két fontos  
feladatot tűztünk ki magunk elé az év folyamán. Lehetőleg az anyagi lehetőségeink figyelembe  
vételével évente kétszer jelentessük meg a lapot. Ezt megvalósítottuk. 
Az első és legfontosabb feladat, hogy a lapot be kell minősíttetni a Magyar Tudományos 
Akadémia által Mértékadó Folyóirattá. Ez december hónapban sikerült is. 
 
A másik fontos feladatunk, hogy a lapban megjelenő minden cikk tematikus legyen és 
 megfeleljen a polgári védelmi szakma elvárásának, és lektorálásra kerüljön a szakma  
tudományos fokozattal rendelkező ítészei által. Ezt is sikerült elérnünk az idei második  
számunkban. 
 
Mostantól lehetőség nyílik polgári védelmi témájú tanulmányok, konferenciák  
tapasztalatainak megjelentetésére, azok eredményeinek összegzésére, doktorandusok és PhD  
fokozattal rendelkezők és a szakma kiválóságainak tanulmányainak kiadványunkban  
való megjelentetésére. 
Felhasznált támogatás:                                                                  993.600,-Ft 
Hozzáadott érték:                                                                           250.000,-Ft 
Társadalmi hasznosulási növekmény értéke:                            8.500.000,-Ft 
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6.) MPVSZ honlapjának kialakítása és feltöltése és folyamatos naprakész működtetése. 
 
A MPVSZ országos elnöksége közösen a Rádiósok Segélyhívó és Infokommunikácíós 
Országos Egyesületével kialakította és működteti augusztus végétől a saját honlapját. 
A honlap beindításáig kiadtuk egy alkalommal a Hirlevelünket amelyet, saját csatornáinkon 

eljuttattuk tagszervezeteinknek és az OKF-nek. 
A honlapot az évvégére sikerült beüzemelni és feltölteni napra kész anyagokkal. 
Honlapunk címe és elérhetősége: www.mpvsz.hu 
 
 
Felhasznált támogatás:                                                                  150.000,-Ft 
Hozzáadott érték:                                                                           150.000,-Ft 
Társadalmi hasznosulási növekmény értéke:                            8.500.000,-Ft 
 
 
 
 
7.) A MPVSZ láthatóságának, sajtó megjelenésének megteremtése. 
 
A jelenleginél céltudatosabb együttműködést kell kiépíteni a médiával. A 70. évfordulós 
rendezvények erre jó alapot biztosítottak. Ajánljuk 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 100 alkalommal tudósítottak. 
 
 
Kialakítottuk a MPVSZ elnökségének és tagszervezeteinek egységes megjelenési formáját a  
ruházat területén. A szervezeteinkhez ezeket a központilag beszerzett ruhákat el is juttattuk. 
 
 
Ugyancsak kialakítottuk és legyártattuk a polgári védelmi szakalegységekbe beosztott  
állampolgárok részére az egységes MPVSZ emblémás pólókat, melyeket ki is osztottuk 
részükre. 
 
 
Ezek a felszerelések is a MPVSZ láthatóvá tételét segítették elő. 
 
Felhasznált támogatás:                                                               2.016.100,-Ft 
Hozzáadott érték:                                                                        2.550.000,-Ft 
Társadalmi hasznosulási növekmény értéke:                            8.500.000,-Ft 
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8.) A MPVSZ Ifjúsági felkészítési koncepciójának előkészítése. 
 
 
A MPVSZ alapfeladatának tekinti a lakosság veszélyhelyzetekre való felkészítésében, az 
önmentési készsége kialakítását célzó folyamatokban, így a lakosság egyik fontos részét képező 
célcsoport, a tanulóifjúság felkészítésében való közreműködést.  
Ezen belül „A Szövetség feladatai megvalósítása során megkülönböztetett figyelmet fordít az 
ifjúság polgári védelmi, katasztrófavédelmi ismereteinek megalapozására és továbbfejlesztésére.1 
A Szövetség a tanulóifjúság felkészítésével kapcsolatos feladatainak elveit, hosszútávú terveit  
 
több egyeztető fórum bevonásával fogalmazta meg, a korábbi évek tapasztalatainak tükrében 
kialakult célokat, követelményeket és módszereket az alábbi Koncepcióban (a továbbiakban: 
Koncepció) foglalja össze.  
 
A Koncepció, célja, hogy meghatározza azokat az elveket, kereteket és módszereket, amelyek 
mentén - összhangban az Alapszabályzatával - a Szövetség részt vesz az ifjúság felkészítésével  
 
összefüggő feladatok végrehajtásában. Segítve és támogatva ezzel az állami és önkormányzati 
szervek, szervezetek ilyen irányú tevékenységét. 
 
A Koncepció részét képezi a Szövetség Lakosságfelkészítési Stratégiájának, összhangban van a 
Szövetség Alapszabályzatával, a katasztrófák elleni védelemben résztvevő szervek, szervezetek 
felkészítési elveivel.  
 
A MPVSZ ifjúság-felkészítési munkájának célja:  
 
Összhangban az állami és önkormányzati szervek lakosságfelkészítési céljaival megismertetni az 
ifjúsággal a különböző veszélyforrások kialakulásának és azok hatásainak formáit, kialakítani 
bennük, a veszélyhelyzetekben alkalmazandó helyes magatartási szabályokat, fejleszteni a 
veszélyek elkerülésével kapcsolatos képességeket, tudatos cselekvési formákat, bevonásuk a 
környezetük biztonságosabbá tételével kapcsolatos közösségi feladatokba. 
 
A Szövetség fenti feladatait vagy önállóan, vagy az alábbiakban felsorolt szervekkel és 
szervezetekkel együttműködésben hajtja végre:  

1. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és területi, helyi szerveivel való 
együttműködésben 

2. Más hivatásos, a katasztrófák elleni védekezésben résztvevő szervekkel, szervezetekkel 
való együttműködésben 

3. Civil szervezetekkel való együttműködésben 
4. A települések önkormányzataival  
5. Művelődési, egészségügyi, oktatási intézményeivel való együttműködésben 

 

Az ifjúság-felkészítési munka alapja és a felkészítés irányai 
 
A felkészítés alapja az a tétel, hogy „Minden állampolgárnak, illetve személynek joga van arra, 
hogy megismerje a környezetében lévő katasztrófaveszélyt, elsajátítsa az irányadó védekezési 
szabályokat, továbbá joga és kötelessége, hogy közreműködjön a katasztrófavédelemben.”2  
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A Szövetség az ifjúság-felkészítési munkájának irányai: 
 
A felkészítési munka nem korlátozódik a szövetség rendszerében tagként résztvevő diákokra, 
hanem más csoportokkal is kiegészül, ezen túlmenően az ebbe munkába potenciálisan 
bekapcsolható más kategóriákkal, így például a pedagógusokkal is. A Szövetség az ifjúság 
felkészítésével kapcsolatos tevékenységének irányai: 
 

• az iskolarendszerben tanuló tanulóifjúság irányában,  

• a Szövetség ifjúsági tagjai irányában, 
 
 

• együttműködés keretében más civil szervezetek ifjúsága irányában, 

• a fenti csoportokban nem szereplő egyéb ifjúsági kategóriák irányában, 

• a tanulók felkészítésébe kapcsolódó szakemberek (pedagógusok, szociálpedagógusok, 
védőnők, önkéntes felkészítők) irányában. 

A Szövetség a fenti célcsoportok felkészítésére más-más tartalmú és mélységű felkészítési 
programokat kínál, és más módszereket alkalmaz. A célcsoportok nem csak életkor szerint 
kerültek meghatározásra. A fő rendező elveket a területek, a feladatok sajátosságai adják. 

 

 
 

A Szövetség ifjúság-felkészítési tevékenységének alapelvei és követelményei 
 

A felkészítési tevékenység során figyelembe kell venni mindazon felkészítési alapelveket és 
követelményeket, amelyek az ifjúság motiválása és a felkészítés végrehajtása szempontjából 
fontosak: 
 

Alapelvek 
 

• Az ifjúság életkori sajátosságainak megfelelő felkészítési formák és módszerek 
alkalmazásának elve 

• A felkészítés fokozatosságának és koncentrikus egymásra épülésének elve 

• A felkészítők és a felkészítendők önkéntességének elve  

• A felkészítés szakmaiságának elve 

• A felkészítés komplexitásának elve 

• Aktualitás elve 

• A felkészítés költség-hatékonyságának elve 
 
Követelmények 
 

• A felkészítés tükrözze a különböző szakterületek ismeretanyagát, és érvényesüljön az 
aktualitás és naprakészség elve, 

• Az ifjúság felkészítése legyen összhangban a hivatásos mentőszervezetek szakmai és 
felkészítési célkitűzéseivel, követelményeivel, 

• A felkészítés során érvényesüljön a felkészítést végző szervek és szervezetek 
tevékenységének összehangolása, és a kölcsönös tájékoztatás elve, 
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• Korszerű, a gyakorlatban bevált pedagógiai és felkészítési módszereket kell alkalmazni, 

•  A felkészítés a gyakorlatban jól hasznosítható jártasságokat és készségeket alakítsanak 
ki, 

• A felkészítés során naprakész ismereteket kell közvetíteni, jól felkészült szakembereket kell 
bevonni a munkába (pedagógusok, szociálpedagógusok, védőnők), 

• A felkészítések segítsék az ifjúság egészségének megőrzését, fizikai állóképességének 
fokozását. 

 
Az elkészült munkaanyagot a megyei szervezeteink részére megküldtük véleményezésre. 
 
Felhasznált támogatás:                                                                  100.000,-Ft 
 
 
Hozzáadott érték:                                                                           150.000,-Ft 
Társadalmi hasznosulási növekmény értéke:                            8.500.000,-Ft 
 
 
 
 
9.) 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 az Önkormányzati Minisztérium, 
és az OKF felkérésére. 
 
Részt vettünk az OKF-által szervezett mindkét kirendeltség vezetők országos konferenciáján. 
 
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. 
 
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:                                                                    95.000,-Ft 
Hozzáadott érték:                                                                             50.000,-Ft 
Társadalmi hasznosulási növekmény értéke:                            8.500.000,-Ft 
 
 
 
 



1 8 0 0 1 8 3 1 9 4 2 0 5 2 9 0 1 

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)  

 

 
10.) A MPVSZ Országos Elnöksége által nyújtandó támogatások egységes pályázati  
       rendszerbe való beintegrálása.  
 
A MPVSZ Országos Elnöksége pályázatot hirdetett, a Szövetség azon tagszervezetei, és az általuk 
támogatott önkormányzatok részére, akik tevékenységükkel eredményesen segítik az MPVSZ 
Alapszabályában meghatározott feladatok ellátását. 
 
A támogatás célja: a pályázóknak a társadalom biztonsága szavatolása érdekében végzett az 
országos elnökség által prioritásra érdemesített programok, projektek és az ezzel összefüggő 
működési költségek támogatása, megfelelő önerő megléte esetén. Elsősorban: 
 

- az ifjúság polgári és katasztrófavédelmi felkészítése, versenyek és táborok 
szervezése, 

- a polgármesterek segítői és önkéntes lakosságfelkészítők tanfolyamszerű képzése, 
 
 

- települési polgári védelmi szervezetek felszerelése és felkészítése, védőfelszereléssel 
való ellátása. 

 
A pályázók köre: Pályázatot nyújthatott be minden a Szövetségünk tagjaként működő szervezete, 
melynek az alapszabályában, alapító okiratában a fenti célkitűzések megtalálhatók, illetve célja 
és tevékenysége illeszkedik a támogatási célokhoz.  
 
 
A pályázatok elbírálása és értékelése rendben lezajlott, azt elnökség minden esetben elfogadta, és 
határozati formában jóváhagyta. A nyertes pályázok az elnyert pénzekkel határidőre és 
szabályosan elszámoltak. 
 
Pályázatokkal a szövetségeink az elnökségtől mintegy 50 Mft-os összegben nyertek támogatást 
az év során. 
 
Az egységes pályázati rendszer kialakításával kapcsolatban az év során kiadás nem merült fel. 
 
 
11.) A MPVSZ tagszervezeteinek áttekintése és újra indítása minden megyében. 
 
Az MPVSZ országos elnöksége áttekintette a megyei és helyi szervezeteink tevékenységét és 
megállapította, hogy az ország területén négy megyében nem megfelelően működik, illetve nem 
létezik. 
Feltártuk a hiányosságok okait, és problémáit, majd meghatároztuk a feladatainkat ezek 
kiküszöbölésére.  
Az év végére sikerült mind a tizenkilenc megyében és a fővárosban, és a helyi szervezeteinket 
aktivizálni, vagy újra szervezni. Jelenleg 31 tagszervezetünk működik önálló természetes jogi 
személyként, de elfogadva az alapszabályunkban rögzített elveket. 
 
2009-ben megkezdjük a taglétszámunk pontosítását, és növelését. 
 
Felhasznált támogatás:                                                                    55.000,-Ft 
Hozzáadott érték:                                                                             50.000,-Ft 
Társadalmi hasznosulási növekmény értéke:                            8.500.000,-Ft 
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12.) A MPVSZ nemzetközi kapcsolatainak alakulása. 
 
 
A MPVSZ országos elnöksége áttekintette az eddig kialakult nemzetközi kapcsolat rendszerét, 
feltárta hiányosságait és ez alapján meghatározta a 2008, évi további feladatait. 
Ennek keretében kiadta a 4/2008-as számú határozatát a külföldi kiküldetésekkel és 
elszámolásokkal kapcsolatos szabályát az érvényes kormányrendeletnek megfelelően. 
 
A MPVSZ kétoldalú tárgyalásokat folytatott az országos elnök vezetésével a Horvát 
Katasztrófavédelmi Szövetség vezetésével az együttműködés kiszélesítésére és egy nemzetközi  
konferencia 2009-ben történő megrendezéséről. A közös célok elfogadása után együttműködési 
megállapodás aláírására kerül sor 2009-ben. 
 
Részt vettünk és bemutatkoztunk a Horvátországban megtartott Európai fővárosok polgári 
védelmi szervezeteinek konferenciáján, mely sikeresen zárult és meghívást kaptunk 2009-re 
Varsóba a következő rendezvényükre. 
 
Ugyancsak az országos elnök tárgyalásokat folytatott a német Bajor tartományi polgári védelmi 
szervezet vezetőjével a leendő együttműködés lehetőségeiről. 
 
Tárgyalást folytatott a szakmai elnök az Osztrák Köztársaság belügyminiszterével és a polgári 
védelmi szövetség elnökével az együttműködés kiszélesítéséről.   
 
 
További tárgyalást folytatott a Baden-Würtenbergi tartományi miniszterelnökkel ugyanebben a 
témában. 
 
Kapcsolat felvételt kezdeményeztünk az olasz, szlovén, szerb, lengyel, szlovák, svájci, angol és 
bolgár társ szervezeteink felé egy közös 2011-ben a magyar vezetésű EU-s időszakra tervezett 
polgári védelmi szövetségek konferenciájának megszervezésére. 
 
Felhasznált támogatás:                                                                  500.000,-Ft 
Hozzáadott érték:                                                                           150.000,-Ft 
Társadalmi hasznosulási növekmény értéke:                            8.500.000,-Ft 
 
 
 
 
13.) A MPVSZ gazdálkodásának törvényes vitele, és a támogatási összegek szabályszerű  
       elszámolása. 
 
 
A MPVSZ 2OO8.-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. 
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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: 
                                     
         2007 évi pénz maradvány:                                                                           299.053,-Ft 
          2007 évi SZJA  1% :                                                                                    92.240.-Ft 
 
 
         2007 évi SZCSM pályázatán elnyert:                                                          800.000,-Ft 
         2007 évi ÖM pályázatán elnyert:                                                             1.500.000,-Ft 
        2008 évi ktgv-i támogatás:                                                                      20.000.000,-Ft 
        2008 évi NCA elnyert pályázat:                                                                2.000.000,-Ft 
        2008 évi HM Védelmi Hivatal pályázatán elnyert:                                 55.000.000,-Ft 
        2008 évi Budaörsi Önkormányzat pályázatán elnyert:                                366.720,-Ft 
        2008 évi banki kamat jóváírás:                                                                      13.452.-Ft 
        2008 évi átfutó bevétel:             101.211,-Ft 
         Mindösszesen:                                                                                       80.172.676.-Ft.       
       
 
 
 
 
MPVSZ költségvetésből és a pályázat útján nyert támogatásainak elszámolása: 
            Megnevezés:                             Elnyert összeg:                                   Felhasználás: 
                        
        Személyi juttatás:                        15.550.000,-Ft                                       1.090.000,-Ft 
        MAJ:                                             5.961.000,-Ft                                       2.659.000,-Ft 
        Dologi kiadás:                            58.060.465,-Ft                                      41.457.730,-Ft 
        Felhalmozás (beruházás)                500.000,-Ft                                          250.000,-Ft 
       Átfutó kiadás:                                    72.211,-Ft                                             72.211,-Ft 
                Mindösszesen:                   80.143.676.-Ft                                     45.528.941,-Ft       
 
        2008. évi szerződéssel lekötött pénz maradvány:                              34.643.735,-Ft 
 
Az MPVSZ feladataihoz hozzáadott érték összesen:                                   19.790.000,-Ft 
 
Az MPVSZ által végzett tevékenységek becsült társadalmi hasznosulási növekmény értéke 
összesen:                                                                                                     415.000.000,-Ft 
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Pénzügyi felhasználás szöveges részletezése: 
 
 Személyi juttatás:                                                                                            1.090.000,-Ft 
    
   Személyi juttatásként a települési polgári védelmi szakalegységek és az önkormányzati törzsek 
állományának felkészítő előadóinak díjazása, a beosztott állampolgárok távolléti díja, az MPVSZ 
elnökségénél foglalkoztatott egy fő pénzügyi előadó és egy-egy fő konkrét feladatra szóló 
megbízási díja került kifizetésre. 
  A személyi juttatás előirányzatból bérkifizetés a MPVSZ Országos és Szakmai Elnöke részére 
kifizetés nem történt. 
 
 
 
 MAJ:                                                                                                              2.659.000,-Ft 
 
  A MAJ előirányzatot a felkészítők megbízási díjai és a települési polgári védelmi 
szakalegységekbe beosztott állampolgárok távolléti díjai után fizettük. 
 
 
Dologi kiadás:                                                                                             41.457.730,-Ft 
  
 Szakmai kiadások:                                                                                         38.803.230,-Ft 
 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, igénybe 
vett külső eszközszolgáltatási díjak, felkészítők előadói díja, irodaszerek, étkeztetési költségek, 
utazási költségtérítések, stb.). 
A MPVSZ láthatóvá tételével kapcsolatos költségek (póló, ing, sapka, molinó, matricák). 
A hazai és nemzetközi ifjúsági versenyekkel kapcsolatos költségek (táborozási, utazási, étkeztetési 
ktg). 
A MPVSZ honlapjának kialakítási költsége. 
A MPVSZ országos elnökségének működési költségei. 
Lakossági tájékoztató anyagok előállítási költsége. 
Hagyományőrzés költségei szerepelnek. 
 
Szolgáltatási költségek:                                                                                   2.654.500,-Ft 
A MPVSZ kiadásában megjelenő Polgári Védelmi Szemle kiadással kapcsolatos költségek. 
A települési polgári védelmi szervezetek felkészítéséhez kapcsolódó tájékoztató anyagok 
elkészítésének költségei. 
Bemutató tablók készítése. 
Polgármester segítők és önkéntes felkészítők képzési költségei szerepelnek. 
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Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)  

 

 
 
Eszközbeszerzés:                                                                                           250.000,-Ft 
 
Az eszközbeszerzés előirányzatból egy db digitális fényképezőgépet és egy darab Laser színes 
nyomtatot vettünk. 
 
2008 évi szerződéssel lekötött pénzmaradvány:                                     34.614.735,-Ft 
 
              bankszámlán:                    34.408.742,-Ft 
             pénztárban:                             205.993,-Ft 
 
 
2008.-ik évben a MPVSZ által kiképzettek létszámadatai: 
                  - tanuló ifjúság:                                                       1.395 fő 
                  - Pv szervezetbe beosztottak:                                      450 fő 
                  - polgármester segítők:                                              250 fő  
        ÖSSZESEN:                                                                     1.995 fő   
      
 
 
A kapott támogatások felhasználásáról a pontos, konkrét elszámolást a beérkezett könyvelési 
adatok alapján tudtuk elkészíteni. 
 
A MPVSZ az év során minden pénzügyi és szakmai elszámolási kötelezettségének határidőre és 
az előirt formában hiánytalanul és hibátlanul eleget tett. 
 
 
 
 
Budapest 2009. április 16. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Dr. Endrődi István 
                                                                                                       ny. pv ezredes 
                                                                                                       országos elnök 
 

                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 


