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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 
 

Az egyesületet a Zala Megyei Bíróság 2004. május 05.-én kelt Kny.20.579/2004/4.  számú 
végzésével 1863/2004. szám alatt vette nyilvántartásba, kiemelten közhasznú minősítéssel, 
mivel megfelelt az 1997. évi CLVI. tv. előírásainak. 
 
1. Az egyesület céljai: 
 

a.) 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.. 
b.)A ZMPVSZ kiemelkedően közhasznú tevékenységet végezve közreműködik Zala 
megyében az állampolgárok polgári védelmi, katasztrófavédelmi és egyéb 
humanitárius védelmi felkészítésben, 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. 
c./ A ZMPVSZ célkitűzéseinek megvalósítása során kiemelkedően közhasznú 
tevékenységét összehangolja és szoros együttműködést, érdekközösséget alakít 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. 
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2. Számviteli beszámoló: 
 
EGYSZERÜSÍTETT MÉRLEG:                                                     Adatok ezer forintban 
                                                                                                         Előző év            Tárgy év 
 
1. A)  Befektetett eszközök ( I.+II.+III. ) 373 304 
2.  I.   Immateriális javak - - 
3.  II.  Tárgyi eszközök  373 304 
4.  III. Befektetett pü. Eszközök - - 
5. B)   Forgóeszközök ( I+II+III+IV ) - - 
6.  I.   Készletek     - - 
7.  II.  Követelések (8+9-10 sor - - 
8.        Pénzkiadásból származó követelések - - 
9.        Pénzmozgáshoz nem kapcsolódó követel - - 
10.      fizetendő még be nem vallott ÁFA - - 
11. III. Értékpapírok  - - 
12. IV. Pénzeszközök 339 1620 
13. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 712 1924 
14. C) Saját tőke (15+16+17+18 sor ) 712 1924 
15. I.   Jegyzett tőke - - 
16. II. Tőketartalék - - 
17. III. Eredménytartalék - - 
18. IV. Egyszerűsített mérleg szerinti eredmény 712 1924 
19. D)  Tartalék - - 
20. E)  Céltartalék - - 
21. F)  Kötelezettségek ( 22+23 sor ) - - 
22.  I.  Hosszú lejáratú kötelezettségek - - 
23.  II. Rövid lejáratú kötelezettségek - - 
24.      Pénzbevételből származó kötelezettségek - - 
25.      Pénzmozgáshoz nem kapcsolódó kötelezettség - - 
26.      előzetesen felszámított , még be nem vallott ÁFA - - 
27.      FORRÁSOK ÖSSZESEN (14+19+20+21 sor ) 712 1924 

 
 
EREDMÉNY LEVEZETÉS  
Beszámolási időszak: 2007.01.01.-12.31-ig                                  Adatok ezer forintban 
                                                                                                         Előző év           Tárgy év 
 
1. A) Végleges pénzbevételek (4 + 5 sorok) 1194 2916 
2.      Nettó árbevétel - - 
3.      Adóköteles egyéb bevételek - - 
4. I.   Adóköteles bevételek (2 +3 sor) - - 
5. II.  Jövedelem adózás alá nem vont egyéb bevétel 1194 2916 
6. B) Végleges pénzkiadások (10 + 13 sorok)   482   616 
7.      Anyag és árubeszerzés költségei   154   170 
8.      Személyi jellegű ráfordítások -       - 
9.      Egyéb termelési és kezelési költségek, ráford.   328   446 
10.III.Ráfordításként érvényesíth. Kiadások (7 + 8 + 9 sor)   482   616 
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11.     Beruházási kiadások - - 
12.     Egyéb kiadások - - 
13. IV. Jövedelemadózásban nem érvényes kiadások (11 + 12 sor) - - 
14.C) Pénzügyi eredmény tárgyévi változása (1 – 6 sor) 712 1924 
15. V. Jövedelembe nem számító végleges pénzmozg. (5-13 sor) - - 
16.D) Pénzügyileg realizált, adózás előtti eredmény (±±±± 14-15 sor) 712 1924 
17. Pénzmozgással nem járó költséghelyesbítések ± - - 
18.E. Adózás előtti eredmény (±±±±16±±±±17 sor) 712 1924 
19.     Fizetendő adó - - 
20.F. Adózott eredmény (±±±±18-19 sorok) 712 1924 
21.     Eredménytartalék igénybevétele osztalékra - - 
22.     Az osztalék jóváhagyott összege - - 
23.G) Egyszerűsített mérleg szerinti eredmény (±±±±20+21-22 sorok ,  
             egyezően a mérleg 18. Sorával) 

712 1924 

 
3. Az egyesület 2008. évben a központi költségvetéstől 40.000,-Ft támogatást kapott az 

önkormányzatokon keresztül. 
A támogatások felhasználása:  
Működési kiadásokra: 
 

Bak KÖK      20.000.- 
Sárhida KÖK      20.000.- 
Felhasználva összesen      40.000.- 

 
 
4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: 

Az egyesület egyszerűsített mérleg szerinti eredménye 2008. 12.31-én 1.924.000,-Ft volt. 
Bevételek: 
 - Alaptevékenység bevétele: 2.612.000,- Ft 
 - Vállalkozási bevétele:            0,- Ft 
Kiadások: 
 - Anyag és árubeszerzés: 170 eFt 
 - Egyéb költségek:             446 eFt 

- Személyi jellegű kifizetés:     0 eFt 
 
5. Cél szerinti juttatások 2008. évben : Működési támogatás 50.000,-Ft. 
            - Diamand Kft. Budapest                         50.000,-Ft 
 
6. Kapott támogatások 2008. évben: 

Önkormányzattól kapott támogatás:   40.000,-Ft. 
Iparűzési adóból kapott támogatás:            0,-Ft 
Az adó 1%-ból 2007. évben bevétele: 120.208,-Ft volt az egyesületnek 

 
7. Az egyesület vezető tisztségviselői társadalmi munkában díjmentesen végzik az 

egyesületnél tevékenységüket. Részükre személyi jellegű ill. költségtérítést nem fizettünk.  
A beszámolót, illetve a közhasznú jelentést az egyesület legfelsőbb szerve elfogadta, 
illetve jóváhagyta. 

 
8. 2008. évben kiemelten közhasznú tevékenységünknek az alábbiakkal tettünk eleget: 
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I. 1.) Felkészítés 
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. 
2008-ban 20 fő vett részt ezen a felkészítésen és 20 fő tett eredményes vizsgát. 

A felkészítés célja volt, hogy az adott településeken legyen egy olyan személy, aki 
megfelelő ismeretekkel rendelkezik a katasztrófavédelemmel, polgári és tűzvédelemmel 
kapcsolatos törvényi előírásokról.  
A tanfolyamra 211.677,- Ft –ot használtunk fel, melyet a „Nemzeti Civil Alapítvány”-tól, 
valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumtól pályázaton elnyert 
támogatásokból és egyéb bevételeinkből fedeztünk. 
  
I.2.) – I.3.) Települési fórumok, PV. szervezetek felkészítése. 
Bucsuta, Bak, Sárhida, és Pusztaederics településen terveztük és 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. 
Lakossági fórumon 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. Elkészítettük a gyakorlatok levezetési és felkészülési 
tervét. 
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. 
 
 
I.4.) Ifjúsági verseny 
A 2008. évi országos felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági versenyek 
lebonyolításában közreműködtünk. Fő irányunk a kirendeltségünk támogatása volt.  
A verseny megrendezését, a tanulók díjazását a Önkormányzati és Területfejlesztési 
Minisztériumtól pályázaton elnyert támogatásból és egyéb bevételeinkből fedeztük 
115.116,-Ft értékben.  
A versenyeken a megye számos tanulója vett részt, míg a megyei döntőn 24 fő diák 
bizonyította a pv. szövetség aktivistái felkészítői munkáját, a kiemelten közhasznú 

szerepvállalást. 
Az országos versenyen az általános iskolai kategóriában I, míg a középiskolai 
kategóriában IV. helyet a zalai csapatok szerezték meg. 

 
I.5.) Ifjúsági táborok 

 
 Baktüttösi tábor célja volt: a fiatalok közösségi élményeinek a kialakítása, a közösség 
erejének bemutatása, drogellenes program levezetésével és a szabadidő 
sportvetélkedőivel az egészséges életmódra való nevelés.  
A táborban résztvevő fiataloknak a felkészítés mellett biztosítani a nyári szünetben a 
hasznos, aktív, kulturált pihenést. A tábor 2008. augusztus 6-11 (6 nap) között Tófej, 
Baktüttös, Pusztaederics 7 - 16 éves tanulóinak (30 fő és 5 felnőtt) adott felejthetetlen 
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élményt. A tábor költségeit A Magyar Polgári Védelmi Szövetségtől elnyert 100.000,-Ft 
pályázati támogatásból fedeztük. 

 Rezi tábor célja volt, hogy a gyerekek megismerkedjenek e történelmi értékekkel, a 
térség múltjával, a nomád táborozás közben, megtanulják becsülni és tisztelni a 
természetet, megismerjék a polgári védelem feladatait, a veszélyhelyzetekben való 
önvédelem jelentőségét, saját lehetőségeiket, veszély vagy katasztrófa helyzetben a 
magatartási szabályokat és a védekezési módokat. A tabor 2008.07.09.-08.03.között 
került megrendezésre, melyen 60 fő gyerek 6 felnőtt  vett részt. A tábort keszthely helyi 
védelmi bizottság finanszírozta, melyhez 19.729,-Ft-al járultunk hozzá. 

I.6.) Ifjúsági polgári védelmi konferencia 
Az átvállalt lakosság-felkészítési állami feladatok mind színvonalasabb végzése 
érdekében regionális konferenciát szerveztünk az ifjúsági tagozata részére április 4. 5.-én. 

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. 

A konferenciának Pusztamagyaród polgármestere adott helyet, ellátást, kiváló 
minőségben. A résztvevők Győr-Sopron-Moson, 2 fő Vas 6 fő és Zala 7fő megyékből 
vettek részt. A célt majdnem minden tekintetben elértük. Sajnálatos módon sehol sem 
alakítottak iskolai polgári védelmi csapatot. 
 
II. Együttműködés 
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. 
Határmentiségünkből következően felvettük a kapcsolatot a Burgenlandi Polgári Védelmi 
Szövetségen keresztül az Osztrák Polgári Védelmi Szövetséggel. Ennek eredményeként 
Győr-Moson-Sopron és Vas megyével együtt közös találkozón vettünk részt. 

 
 
Zalaegerszeg 2009. március 25.  

 
 
 
 
 

 
                                                                                           Kemény József nyá. pv. ezredes 
                                                                                                                Elnök 


