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KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET 

 

 

Név: Magyar Polgári Védelmi Tudományos Egyesület (MPVTE)   

Székhely: 1131 Budapest, Zsinór u. 8-12. 

 

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai: 94. 12 Szakmai érdekképviselet 

Bejegyző határozat száma: 9. Pk. 61. 003/ 2010/1.,  2011.01.19. 

Nyilvántartási szám: 18201983-1-41 

Képviselő neve: Dr. Varga Imre 

 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek 

bemutatása: 

  

 

Az Egyesület Alapszabályban az alábbi alapvető rendelkezések kerültek 

rögzítésre: 

 

Az Egyesület Alapszabályban fő célként a szakmai, tudományos műhelyként való 

működés került meghatározásra. Az Egyesület küldetése a polgári védelmi szakma 

tudományos kutatással és a műszaki fejlesztéssel foglalkozó kutatók, szakemberek 

összefogásával segíteni a modern polgári védelmi szakmai gondolkodásfejlesztését.   

Az Egyesület céljait és feladatait szoros együttműködésben határozza meg a Magyar 

Polgári Védelmi Szövetség (továbbiakban: MPVSZ) elfogadott Alapszabályában 

megfogalmazott célokkal és feladatokkal. Azok megvalósításához kíván szakmai- 

tudományos kereteket biztosítani.  

 

Az MPVTE egy olyan operatív szolgáltató, „önálló” tagszervezet, egyesületi 

formában, amely a feladatait az MPVSZ Országos Elnökségével, a BM Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal és más tagszervezetekkel, társ- és civil 

szervezetekkel együttműködve tervezi végrehajtani feladatait, valamint külön 

megállapodás alapján elvégzi azokat a szervezési, koordinációs és szolgáltatási 

feladatokat, amellyel az MPVSZ, vagy más szervezet megbízza. 

 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú 

tevékenység megnevezése: 

 

Az Egyesület által végzendő közhasznú polgári védelmi tevékenység: 

  

1) Tudományos ismeretterjesztő tevékenység, kutatás, 

2) Részvétel a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen folyó katasztrófavédelmi 

oktatási- és az ehhez kapcsolódó bírálati munkában, 

3) Hagyományok ápolása, 

4) Rendezvények, tanfolyamok és más programok szervezésében való 

közreműködés. 
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5) Az MPVSZ által szervezett rendezvényeken való tervezési-szervezési és 

végrehajtási tevékenységben való részvétel. 

 

 

a) Az Egyesület szervezeti tevékenysége 

 

Az Egyesület az értékelési időszakban két elnökségi ülést tartott, melyeknek 

napirendjein az alábbi főbb témák kerültek megtárgyalásra: 

 

 Az Egyesület 2012. évi Munkatervének elfogadása. 

 A Magyar Polgári Védelmi Tudományos Egyesület csatlakozása 

tagszervezetként az Európai Önkéntes Polgári Védelmi Szervezetek 

Fórumához (EVCPF), részvétel a fórum munkájában. 

 Közreműködés a Magyar Légoltalmi Liga megalakulásának 75. 

évfordulója alkalmából a Magyar Polgári Védelmi Szövetség által 

megszervezésre került ünnepi rendezvény (ek) lebonyolításában. 

 A 2012. évi fő rendezvénye – a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 

megtartott „Hallgatók a tudomány szolgálatában” tudományos 

konferencia szervezési és végrehajtási munkájának végzése. 

 

b) Végrehajtott főbb feladatok és rendezvények 

 

 A Magyar Polgári Védelmi Tudományos Egyesület csatlakozott 

tagszervezetként az Európai Önkéntes Polgári Védelmi Szervezetek Fórumához 

(EVCPF) és folyamatosan részt vesz a fórum munkájában. 

 

 Az MPVTE tagjai jelen voltak a 2012. év negyedik negyedévében az „Európai 

Civil Polgári Védelmi Szervezetek Együttműködési Fórum”-ának (EVCPF) 

második konferenciáján, közreműködtek annak szervezésében és lebonyolításában.  

 

 A Magyar Polgári Védelmi Tudományos Egyesület a 2011-ben meghonosított 

rendezvény keretében ebben az évben is fő szerepet játszott a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetemen a Magyar Hadtudományi Társaság Műszaki 

Szakosztályával, a „Biztonságunk érdekében” Oktatási és Tanácsadó Tudományos 

Egyesülettel együttműködve a „Hallgatók a tudomány szolgálatában” című 

tudományos konferencia” lebonyolításában. Számos szakértőnk vett részt a 

szekciók munkájában.  
 

 Az MPVTE szakemberei részt vettek a 2O12. évben az OKF által 

meghatározott, és az MPVSZ által meghirdetett felmenő rendszerű országos 

ifjúsági katasztrófavédelmi országos versenyének szervezésében, lebonyolításában, 

ezáltal hatékonyan segítetve, a hívatásos szervek felkészítési tevékenységét.  

 

 2012. évben 4 megyében részt vettünk az MPVSZ támogatásával rendezett 

kistelepülési gyakorlatokon.  
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Az Egyesület tagságának jelentős része a fentieken kívül szerteágazó tudományos 

tevékenységet folytatott, melynek keretén belül oktatási, publikálási munkát végzett, 

továbbá aktívan részt vett a Magyar Polgári Védelmi Szövetségben folyó irányító, 

tervező-szervező tevékenységben. 

 

 

 

c) A 2013. tervezett feladatok főbb irányai   

 

 „Katasztrófavédelmi Műveleti Kézikönyv”- tervezet kidolgozása, ennek 

érdekében szakmai munkacsoportok létrehozása. 

 

 A polgári védelem 1990-2000 közötti története feldolgozásának 

megkezdése. 

  

 Az Egyesület honlapjának fejlesztése és működtetése. 

  

 Polgári védelmi, katasztrófavédelmi tudományos konferenciák szervezése, 

közreműködés és részvétel konferenciákon. 

 

 Meghirdetett pályázatok figyelése, részvétel pályázatokon, lehetőség esetén 

pályázat írás. 

 

 Az MPVSZ által szervezett települési polgári védelmi gyakorlatok 

tapasztalatainak tudományos igényű feldolgozása. 

 

 

4. Közhasznú tevékenység érdekében kapott támogatások, forrásonként: 

 

                 Pénzeszköz                          32.000,- 

                 Tagdíj                                  24.000,- 

 

5. Cél szerinti juttatások: Nemleges 

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás:  Nemleges 

 

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók: 

 
          Alapadatok (e Ft)                                                       előző év                   tárgyév 

 

          B. Éves összes bevétel                                                   144                           56 

          G. Korrigált bevétel                                                      144                            56 

          H. összes ráfordítás(kiadás)                                         112                            15 

          I. Ebből személyi jellegű                                                54                            -- 

          K. Adózott eredmény                                                       32                            41 

          L. Közreműködő személyek száma                                 --                             16 

         

 



 5 

         Erőforrás ellátottság mutatói                                                    Mutató teljesítése 

 

         Ectv. 32. §(4) a/                                                                      Igen                  Nem 

         Ectv.32.§(4) b/                                                                       Igen                  Nem 

         Ectv.32.§(4) c/                                                                       Igen                   Nem  

 

         Társadalmi támogatottság mutatói 

 

         Ectv.32.§(5) a/                                                                       Igen                   Nem 

         Ectv.32§(5) b/                                                                        Igen                    Nem 

         Ectv.32§(5) c/                                                                        Igen                    Nem 

 

 

 

Budapest, 2013. május 28. 

 

 

                                              

                                                                                              Dr. Varga Imre  

                                                                                                      elnök      


