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A Magyar Polgári Védelmi Szövetség Közgyűlése által jóváhagyott 

2010-ik évi közhasznúsági fő feladatok ismertetése: 

 
 

 
1. A hivatásos Polgári Védelem 75-ik évfordulójának méltó megünneplése, és tiszteletére egy 

     Tudományos Konferenciát szervezése a Hadtörténet Intézet És Múzeumban. 

 

2. Ifjúsági versenyek és táborok szervezése. 

 

3. Általános lakosságfelkészítési és tájékoztatási feladatok beindítása és gyakoroltatása. 

 

4.) Együttműködés ösztönzése az EU, és a nyugat-balkáni országok szakmai felnőtt- és 

diákszervezeteivel a kölcsönös tapasztalat-gyűjtés céljából. 

 

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

szakmaelméleti és módszertani anyagok közreadása céljából. 

 

6. A MPVSZ honlapjának dinamizálása és folyamatos működtetése. 

 

7. A MPVSZ láthatóságának, sajtó megjelenésének fokozása. 

 

8. A MPVSZ szakmai érdekképviseleti, együttműködési és hagyományőrző tevékenységének 

     fokozása. 

 

9.  A MPVSZ tagszervezeteinek áttekintése és újra indítása minden megyében. 

 

10. 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 2010.-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 12 ülést tartott és kilenc határozatot alkotott. 

 

A 2O10. év során a MPVSZ a polgári védelmi mozgalom dinamizálása keretében, az Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: OKF) szakmai követelményei és útmutatása 

alapján az alábbi kiemelten 

 

 

közhasznúsági feladatokat látta el: 

 

 

 
1. A hivatásos Polgári Védelem 75-ik évfordulójának méltó megünneplése, és tiszteletére egy 

     Tudományos Konferenciát szervezése a Hadtörténet Intézet És Múzeumban. 

 

2010. március 3-án a HM Hadtörténeti Intézet És Múzeumban a Magyar Polgári Védelmi 

Szövetség (MPVSZ) és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) közös 

szervezésében – a magyar polgári védelem létrejöttének 75. évfordulója alkalmából, 

megemlékezve a légvédelemről szóló 1935. évi XII. törvénycikk elfogadásáról – „Velünk élő 

légoltalom, polgári védelem” címmel szakmai, tudományos konferenciát tartottunk. 

A rendezvény deklarált céljai között szerepelt az elmúlt 75 esztendő megfontolandó 

tapasztalatainak és tanulságainak feldolgozása, az aktuális és majdani feladatok 

iránymutatásainak megfogalmazása, a polgári védelem népszerűsítése. 
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A „Velünk élő légoltalom, polgári védelem” című konferencia keretében koszorúzási ünnepséget 

tartottak a Hadtörténeti Intézet És Múzeum falán található, a légoltalom hősi halottai előtt 

tisztelgő emléktáblánál, és megnyílt a tanácskozással azonos nevet viselő kiállítás. 

 

Sikeres rajzpályázatot hirdettünk közösen az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal a 

magyar légoltalom, polgári védelem megalakulásának 75. évfordulója alkalmából „Segíts a 

bajban” címmel. 

Összesen 2746 pályamű érkezett be, 228 különböző iskolából. A rajzpályázat ünnepélyes 

eredményhirdetésére 2010. március 1-jén a Polgári Védelem Világnapján az Önkormányzati 

Minisztériumban került sor. 

 

Felhasznált támogatás:                                                               5.000.000,-Ft 

Hozzáadott érték:                                                                        1.950.000,-Ft 

Társadalmi hasznosulási növekmény értéke:                         75 .000.000,-Ft 

 

 

2. Ifjúsági versenyek és táborok szervezése. 

 

2.1. A katasztrófavédelmi ifjúsági versenyek szervezésében való közreműködés országos, 

területi és helyi szinten. 

 

A MPVSZ szakemberei a 2O10. évben is teljes körűen részt vettek az OKF 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. A versenyeken összességében 5860 gyerek vett részt 2010. évben.  

A versenyek lebonyolításához, megvalósításához pályázati lehetőséget biztosítottunk megyei 

szervezeteink részére támogatás elnyerése céljából. A versenyek résztvevő csapatok részére, a 

Szikla Korházba szóló csoportos múzeumi belépőket adtunk át 700.000,-ft értékben. 

 

Felhasznált támogatás:                                                                 880.000,-Ft 

Hozzáadott érték:                                                                        1.950.000,-Ft 

Társadalmi hasznosulási növekmény értéke:                         75 .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. 

Az év során az ausztriai Burgenland tartományi versenyt a Zala megye csapata (12 fő)  második 

lett az általános iskolai kategóriában.  Elindult még továbbá Ausztriában 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 sikerrel vett részt.  
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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 ötödik helyezést. 

A versenyeken való részvételre, pályázati lehetőséget biztosítottunk támogatás elnyerése 

céljából. 

Felhasznált támogatás:                                                                  100.000,-Ft 

Hozzáadott érték:                                                                         1.500.000,-Ft 

Társadalmi hasznosulási növekmény értéke:                           60.000.000,-Ft 

 

2.3. Hazai és nemzetközi táborokon való részvétel: 

 

Az év folyamán táborozási lehetőséget biztosítottunk, a kialakult BAZ Megyei árvízi védekezés 

után, a Német Baden-Würtenbergi tartomány tűzoltó ifjúsági szervezete 260 fő, és a pest 

 megyei katasztrófavédelmi ifjúsági szervezet 39 fő részére. 

 

Felhasznált támogatás:                                                                  900.000,-Ft 

Hozzáadott érték:                                                                         1.500.000,-Ft 

Társadalmi hasznosulási növekmény értéke:                           60.000.000,-Ft 

 

 

 

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 1054/2O10. sz. 

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 és tagszervezetei a célkitűzéseket maradéktalanul teljesítette.  
          A tevékenység során felkészítésre került 80 települési polgári védelmi szervezet, mintegy 

4303 fő, köztük több mint 600 iskolai tanuló és 180 önkéntes, továbbá valamennyi települési 

polgári védelmi törzs és települési polgári védelmi segítő is. A felkészítésen részt vett 

valamennyi érintett polgármester, és az általuk meghívott települések polgármesterei, a helyi 

védelmi bizottságok elnökei, és több Megyei Védelmi Bizottsági Elnök, a megyei védelmi 

bizottságok titkárai. Tevékenyen segítették a felkészítést a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatók, 

a polgári védelmi kirendeltség és irodavezetők, az érintett hívatásos tűzoltó parancsnokok, a 

katasztrófavédelmi szervek kijelölt hívatásos állománya. Eredményesen működtek közre továbbá 

a felkészítésben a vöröskereszt, az önkéntes tűzoltó, a polgárőr szervezetek, és támogatta a 

felkészítést számos helyi vállalkozó.  A felkészítés kapcsán az érintett települések lakossága, 

több mint 30 000 fő jutott közvetlen vagy közvetett úton hasznosítható információkhoz.  A 

felkészítést a helyi média élénk, pozitív visszhangja kísérte. 
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A projektben vállalt feladatok részletes értékelése, a fontosabb tapasztalatok 

összegzése:        
 

                    A MPVSZ az elnyert támogatást az alábbi stratégiai célok 

                                               megvalósításához használta fel: 

 

1.) A felkészített (települési) öntevékeny- nem kormányzati jellegű – polgári védelmi 

szervezetbe beosztott állampolgár és szervezet, jelentősen javította a települések 

önvédelmi képességét. Jelentősen hozzájárult az érintett állampolgárok élet és 

vagyonbiztonságának növeléséhez az által, hogy rendelkeznek azokkal az ismeretekkel, 

melyek szükségesek életük és anyagi javaik megóvásához. Fokozza biztonságérzetüket 

az a tudat, és erről alkalmuk volt a felkészítés során meg is győződni, hogy a település 

rendelkezik azokkal a felkészített szervezetekkel és eszközökkel melyek ehhez 

szükségesek. 

2.) A közvetlen tapasztalat ösztönzőleg hatott az érintett és a szomszédos települések 

lakosságára és különösen az ifjúságra, és a település védelmi tevékenységében való- 

állampolgári kötelességből történő önkéntes részvételre. Növelte a polgári védelmi 

tevékenység megismerését, jól szolgálta a polgári védelmi mozgalom láthatóvá tételét. 

3.) A fenti tevékenységre alapozva közreműködtünk a védelmi igazgatás rendszerén belül 

a polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatok végrehajtására kötelezett 

önkormányzati vezetők és bevonható önkormányzati alkalmazottak képzésében. A 

megyei, helyi és települési polgári védelmi törzsekbe beosztott szakemberek 

felkészítésével jelentősen javult a védelemi igazgatás hatékonysága is. Magasabb 

szinten folytatódott az évekkel ezelőtt megkezdett polgármester segítők és önkéntes 

lakosságfelkészítők képzése.  

4.) Tevékenységünkkel igyekeztünk elősegíteni annak felismerését és tudatosítását,  hogy 

saját településük védelme elsősorban az ott élők feladata. és ezért az ebben 

közreműködő szervezeteket önkéntes alapon is kell szervezni.  

5.) Jelentősen hozzájárultunk a kistelepülési (ön)védelmi képesség növeléséhez, az által is, 

hogy a felkészítés folyamán a résztvevők részére mintegy 1600 db polgári védelmi 

müszaki alapfelszerelést biztosítottunk és ösztönöztük a polgármestereket ilyenek 

beszerzésére. 

6.) Több helyen a polgári védelmi szervezetek felkészítésével egyidejűleg az érintett 

település lakossága részére a jellemző veszélyhelyzetek esetén szükséges magatartási 

szabályokat tartalmazó tájékoztató anyag került kiosztásra, illetve a médiák útján is 

kaptak tájékoztatást. 

7.) Erőfeszítéseink eredményei megmutatkoztak az ez év tavaszi rendkívüli esős, viharos 

időjárás okozta helyzetek kezelésében a közreműködők mozgósítása terén. 

                  

          A projekt végrehajtásának főbb tapasztalatai voltak: 

 

1.) Az előkészítés időszaka: 

 

          A Szövetség Országos Elnöksége projektben foglalt célkitűzések maradéktalan 

megvalósítása érdekében, az elmúlt évben végrehajtott gyakorlatok hasznosítható tapasztalatai 

beépítésre kerültek a tervekbe. 

          Folyamatos és érdemi kapcsolatot tartottunk a HM Védelmi Hivatal, az ŐM  Védelmi és 

KKB Titkársággal, az OKF-el. 
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          Útmutatót dolgozott és adott ki a projekt megvalósításához szükséges egységes felfogás 

kialakítása érdekében, melyben kijelölte a stratégiai célkitűzéseket, meghatározta a feldolgozásra 

tervezett témaköröket, az alkalmazott módszereket és a fontosabb szervezési kérdéseket.  

           Meghatározta a pályázati feltételeket és kiadta a Támogatási Szerződések megkötésére 

valamint az elszámolásra vonatkozó egységes követelményeket. 

          A végrehajtás szervezésének megkezdése előtt felkészítést vezetett le a tagszervezetek 

projekt felelősei számára. Összegyűjtötte számításba vehető településeket.  

          A Szövetség Országos Elnöksége november hónaptól a projekt végrehajtásának idejére, 

megszervezte és végrehajtotta a helyszíni felkészítés és ellenőrzés programját. Ez által is 

elősegítve ez eredményes megvalósítást. 

          A felkészülés időszakában a területi szervezetek felkeresték az érintett polgármestereket, 

majd egyeztetést hajtottak végre a megyei, helyi Védelmi Bizottságok szerveivel, elnökeivel, a 

megyei KVI Igazgatóival a polgári védelmi kirendeltségek és irodák vezetőivel, megkeresték az 

esetleges támogatókat. Elkészítették a levezetési terveket. Felkérték a képzésbe bevonható 

szakembereket 

           

2.) A végrehajtás időszaka: 

 

          Megállapítható, hogy a Szövetség vezetése helyesen határozta meg a felkészítés 

célcsoportját, mely alapján elsősorban azok a kis és közepes nagyságú (5O- 1OOO főig) 

települések, kerültek előtérbe, amelyek elhelyezkedésük, alapján az ár és belvizek, és azok 

másodlagos hatásai, a rendkívüli időjárási viszonyok és az állat és humán járványok által 

veszélyeztetettek, továbbá anyagi lehetőségeik szűkösek, függetlenül soroltak-e vagy sem. 

          Ezen települések felkészítésének fontosságát az adja, hogy nem rendelkeznek hivatásos 

kárelhárító szervezetekkel, vagy szakértőkkel, eszközökkel, és az ilyen szervektől is viszonylag 

messze esnek.  

  

          Az előzetesen mintegy 80 települési szervezet felkészítésével számoltunk, melyből  

valamennyi  települési és egy komplex- a „Körös Mentőcsoport” felkészítése az ütemezés 

szerint valósult meg.     

   

          Az előkészítés és a Támogatási szerződések megkötése után a végrehajtás nagyobb részt a 

2010. év tavaszán történt. 

 

          A felkészítés fontosabb tapasztalatai voltak: 

 

          A választott témák szerint: 

 

          Több tagszervezet, komplex –azaz több téma összevonásával szervezte a felkészítést és 

gyakorlatokat. Így a Békés Megyei PVSZ a „Körös Mentőcsoport rendszerbe állító gyakorlatára 

összpontosított, míg több megyei Szövetségünk egy városban, több település bevonásával hajtott 

végre nagyszabású gyakorlatot, ahol a rendkívüli időjárási viszonyok, okozta kárelhárítás mellett, 

a belvízi védekezés és a veszélyes anyag kiömlése következtében szükséges fertőtlenítés és 

kimenekítés is szerepelt a gyakorlat témakörei között.          Budapest Fővárosi szervezetünk a II. 

Kerületi PV Törzs komplex felkészítését tervezte, és hajtotta végre. 

 

          Ár és belvízi veszélyhelyzet kezelést választott Bács Kikun megyei (3 település), Pest 

megyei (3 település) tagszervezetünk. 

 

          Rendkívüli időjárási viszonyok kezelését, pedig Fejér megyei (3 település), Komárom-

Esztergom megyei (3 település), Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tagszervezetünk (3 település), 
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Győr-Moson-Sopron megyei szervezetünk (14 település), Somogy megyei szervezetünk (2 

település), Vas megyei szervezetünk ( 7 település). 

 

          Természeti katasztrófa (földrengés) következtében a lakosság kitelepítését gyakorolta Pest 

megyei tagszervezetünk (1 településen). 

 

          Tömeges sérülttel járó közlekedési baleseti helyzetkezelést gyakorolt Somogy megyei 

tagszervezetünk (1 településen). 

 

          Ezen túlmenően a projekt keretében, Fejér megyei tagszervezetünk más források 

bevonásával, további 4 településen ( Igar, Csókakő, Csörsz, Seregélyes) tartott felkészítést.  

 

          

          A projektnek köszönhetően, Bács Kiskun megyében 2009-10 évben 51 települési pv. 

parancsnokság összekovácsoló alapképzésére került sor, ami által az elmúlt 3 évben az összes 

település 84 %-ban,  azaz 100 településen létezik felkészített  polgármestereket segítő pv. 

parancsnokság. 

 

        

 

          A felkészítésben résztvevők tevékenysége: 

 

          A polgármesterek közreműködése a felkészítés és gyakorlatok szervezésében és 

levezetésében, illetve a képzés logisztikai biztosításában egyértelműen pozitívnak ítélhető meg. 

Néhány település kivételével mindenütt vagy anyagilag, vagy technikai eszközök rendelkezésre 

bocsátásával, az ellátás megszervezésével tevékenyen hozzájárultak a képzés költségeihez.  

           Különösen szembetűnő volt a helyi vállalkozók pozitív hozzáállása a technikai eszközök 

biztosítása terén és általában is.  

           Általánosítható tapasztalat az is, hogy a polgármesterek úgy a felkészítés, mint a gyakorlás 

során a tőlük elvárható határozottsággal hajtották, végre a feltételezett helyzet felszámolásából 

adódó feladataikat. Látható volt, hogy egy részük hasonló természeti csapással már találkozott 

településükön.  

           A polgármesterek kivétel nélkül- függetlenül más irányú elfoglaltságuktól személyesen 

vettek részt a tevékenységek irányításában, meghívták a környező településeik vezetőit, és volt 

ahol a kistérség valamennyi polgármesteré, akik nagy számban részt is vettek a foglalkozásokon.  

A felkészítés utáni visszajelzések egyértelműen kedvezőek voltak, a jelen lévő polgármesterek 

valamennyien kiemelték az ilyen jellegű felkészítések hasznos voltát, közösség 

összekovácsoló erejét. Többen kifejezésre jutatták, hogy saját településükön is szükségesnek 

látnák és támogatnák hasonló gyakorlat megtartását. 

 A polgármester segítők többsége az önkormányzatok, illetve önkormányzati intézmények 

dolgozóiból kerültek ki, akik megfelelő módon segítették a polgármester tevékenységét, illetve a 

gyakorlat aktív részeseiként kivették a részüket a felkészítésben. 

 

            A polgári védelmi szervezetekbe beosztott állampolgárok hozzáállása a feladatok 

végzéséhez, továbbra is kifogástalan volt. Elenyésző számban fordult elő, hogy a szervezetbe 

beosztott nem jelent meg a riasztás után. A távollévők igazoltan voltak távol. Mindenütt jó 

hangulatban és megfelelő intenzitással végezték a feladatukat, hasznosnak ítélték meg, és még az 

elméleti felkészítést is érdeklődéssel hallgatták. 
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           A hívatásos katasztrófavédelmi szakemberek, különösen a polgári védelmi kirendeltség és 

irodavezetők a 2010 évi Kirendeltség vezetők III. Országos Értekezletén (Balatonföldvár) közre 

adott tapasztalatokat hasznosítva vettek részt, illetve segítettek a szervezésben. A Megyei KVI 

Igazgatói és szakemberei minden segítséget megadtak a felkészítéshez, nagy rokonszenvvel 

figyelték a munkánkat.  

          Örömteli tény, hogy egyre többen értik meg, és értenek egyet törekvéseinkkel. A jövőbeni 

elképzeléseinket, törekvéseinket, a felkészítéseket támogatásukról biztosították. Az Encsi (BAZ 

megyei) felkészítésen tapasztalatszerzés céljából részt vettek a ZMNE katasztrófavédelmi 

hallgatói is 

          Ugyan ez mondható el a társ szervek, rendőrség, önkormányzati hívatásos tűzoltóságokról, 

vízügyi hatóságokról egyaránt, akik szinte valamennyi gyakorlaton képviseltették magukat, sok 

esetben a végrehajtás szintjén is.  

          Különösen a vízügyi szakemberek elismerő értékelése volt számottevő és értékes. 

 

           A felkészítésben és a gyakorlati tevékenységben számos önkéntes szervezet is részt vett. 

Valamennyi esetben, ahol ilyen igény mutatkozott részt vettek a Magyar Vöröskereszt, az 

önkéntes tűzoltó, mentő és polgárőr egyesületek tagjai. Ez igazolta a 2007 évben aláírt 

háromoldalú együttműködés (MTSZ, OPSZ, MPVSZ) gyakorlati hasznát is. 

          Kiemelendő a „Körös Mentőcsoport” megalakítása és a gyakorlatban történő kipróbálása, 

melyhez Szövetségünk is hozzájárult. A csoport régiós jelleggel működik és adott esetben 

résztvehet a határ menti együttműködésben is. Élvezi a Békés megyei szakemberek és a politikai 

vezetés támogatását és rokonszenvét. 

 

           A Megyei VÉB Titkáraival folyamatos és jó együttműködés alakult ki. Több helyen a 

Szövetség tagszervezete, a MVÉB Titkára és a MKVI Igazgatója közösen szervezte a felkészítést 

és gyakorlást, így az erre biztosított pénzek még célirányosabban hasznosultak. A jó színvonalú 

együttműködésnek köszönhetően elértük, hogy a MVÉB Elnökei a Megyei Önkormányzat 

meghatározó képviselői, valamint a területek Országgyűlési képviselői egyaránt nagy figyelmet 

szenteltek a védelmi felkészítés e fontos szegmensének.  

            A felkészítést és a gyakorlást általában is nagy érdeklődés előzte meg és követte az 

önkormányzati dolgozók, a gyakorlaton résztvevők és a lakosság körében. Több helyen a 

felkészítést és gyakorlatot lakossági fórum, falugyűlés előzte meg illetve a helyi médiák, (helyi 

lapok, regionális TV állomások, rádió) foglalkoztak az esemény előkészítésével, 

megvalósításával.  

           A településeken az ott lakók pozitívan álltak az eseményhez. Előfordult, hogy az önkéntes 

gyakorlókhoz a falu több lakója is csatlakozott kéziszerszámmal, pl. a víz elvezető árkok 

tisztításához.  Mások, sokan a gyakorlati felkészítési részt nézték végig elismerően. Pozitív 

véleményüket a sajtó képviselőinek is elmondták, akik a sajtótermékekben ezt közre is adták. 

          A gyakorlások során egyre több helyen bevonásra kerültek a település általános iskolájának 

végzős osztályai, illetve osztályfőnöki óra tárgyát képezte a gyakorlati tevékenység megtekintése. 

( BAZ, Fejér és Tolna megye). Több száz tanuló ismerkedett meg a  helyi katasztrófa és polgári 

védelemi munkával, az önkéntességgel.  

 

Felhasznált támogatás:                                                           22.300.000,-Ft 

Hozzáadott érték(egyéb forrás):                                           12.510.000,-Ft 

Becsült társadalmi hasznosulási érték:                              300.000.000,-Ft 

 

 

 

 



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

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)  

 11 

3.3. 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 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 adatokból az már most is látszik, hogy az eddigi felkészített regisztrált 2.060 fő 

száma tovább növekedett 5O fővel. Négy településen folytatódott 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:                                                                 600.000,-Ft 

Hozzáadott érték:                                                                           350.000,-Ft 

Társadalmi hasznosulási növekmény értéke:                          15.000.000,-Ft 

 

 

 

4.) Együttműködés ösztönzése az EU, és a nyugat-balkáni országok szakmai felnőtt- és 

diákszervezeteivel a kölcsönös tapasztalat-gyűjtés céljából. 

 

 

Az ENSZ és az Európai Unió az egyre növekvő számú és következményeit illetően a 

környezetünket és a lakosságot egyre jobban veszélyeztető katasztrófákkal összefüggésben 

kiemelt feladatnak tekinti a lakosság és az ifjúság tájékoztatását és felkészítését és ezekben a 

kérdésekben meghatározó szerepet tulajdonítanak a kormányzati szervekkel együttműködő civil 

szervezeteknek. 

 

A 2005-ben Japánban megtartott Katasztrófavédelmi Világkonferencia elfogadta a 2005-2015 tíz 

éves időszakra a katasztrófák megelőzésének és csökkentésének „Hyogoi Általános Cselekvési 

Tervét”, amely öt fő cselekvési prioritást határozott meg és ezek egyike: a lakosság és az ifjúság 

tájékoztatása és az oktatás. 

 

Az EU „Közösségi Polgári Védelmi Mechanizmus” ugyancsak rámutat a téma fontosságára, a 

2002-ben elfogadott „Integrált Stratégia” pedig a négy alapvető feladat egyikeként ugyancsak a 

lakosság és az ifjúság tájékoztatásának és felkészítésének növelését és javítását jelölte meg. 

Számos EU állásfoglalást követően a 2009. február 23-ai Közösségi Állásfoglalás – többek 
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között – kihangsúlyozza, hogy a releváns szereplőket össze kell kapcsolni, elsősorban a képzési 

és tudatosságnövelő kezdeményezések fokozása révén. 

 

Az EU számos országában működnek olyan nem kormányzati polgári védelmi és 

katasztrófavédelmi szervezetek, amelyek a kormányzati szervezetekkel együttműködve fontos 

szerepet töltenek be a katasztrófa védelemben a lakosság és az ifjúság felkészítése és 

tájékoztatása terén. Ugyanakkor eddig nem jött létre olyan nemzetközi szervezet, amely 

elősegítené a szervezett nemzetközi kapcsolatokat és tapasztalatcserét, illetve a kormányzati 

szervekkel történő együttműködést. Erre vonatkozólag voltak már az elmúlt időszakban 

próbálkozások. Így 2002-ben az Egyesült Királyság szervezett Munkaműhelyt, „A nem-

kormányzati szervezetek önkénteseinek szerepe a Polgári Védelemben az EU tagországokban és 

az Európai Gazdasági Térség országaiban” címmel. 2008 június 13-15 között Dániában tartottak 

Munkaműhelyt „Az önkéntesek tevékenysége a polgári felkészültség fejlesztése érdekében 

Európában” címmel, illetve 2009-ben az Egyesült Királyságban, majd Spanyolországban 

szerveztek informális konferenciát. 

 

Mindazonáltal egyre világosabbá vált, hogy eseti Konferenciákkal, vagy Munkaműhelyekkel 

nem oldható meg a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése  és a tapasztalatcsere, amire pedig nagy 

szükség lenne. Ezért kezdeményezte az elmúlt év végén a Magyar Polgári Védelmi Szövetség, 

hogy hozzájárulásként a magyar EU elnökség tevékenységéhez,  2011 első félévében létrehozza a 

nem kormányzati Polgári Védelmi Szervezetek Európai Együttműködési Fórumát. 

 

Az Osztrák Polgári Védelmi Szövetség, a Horvát Válságkezelési Szövetség , a Bratiszlavai Régió 

Polgári Védelmi Szövetségének Tanácsa és a Magyar Polgári Védelmi Szövetség ez év január 

19-én tartott szervező bizottsági ülésen úgy döntöttek, hogy létrehoznak egy ilyen nemzetközi 

szervezetet és elhatározásukat Egyetértési Nyilatkozat aláírásával erősítették meg. Az eltelt 

időszakban még két szervező bizottsági ülés került megtartásra. A június 22-ei ülésen a szervező 

bizottság kiegészült a Svéd Polgári Védelmi Ligával. Az október 22-ei ülés fontos szervezési 

kérdésekben döntött a 2011 áprilisában megtartásra tervezett alakító Konferenciát illetően, így 

jóváhagyta az előzőleg kidolgozott Alapszabály és Ügyrend tervezetét is. A végleges 

jóváhagyásra a Konferencián kerül sor. 

 

A bizottsági ülés október 22-én  még egy fontos kérdést vitatott meg: ez pedig az az osztrák 

javaslat, hogy az EU állásfoglalások szellemében kérjük fel az európai kormányzati polgári 

védelmi és katasztrófavédelmi szerveket az együttműködésre, és hívjuk meg képviselőiket 

megfigyelőként a Fórum Konferenciájára. 

 

A Közösségi Polgári Védelmi Mechanizmus nagy súlyt helyez az EU területén kívüli 

országokkal folytatott együttműködésre is. A magyar EU elnökség egyik fontos feladata 

Horvátország EU taggá válása és a nyugat-balkáni államok európai integrációja. Ezért a szervező 

bizottság az MPVSZ kezdeményezésére úgy döntött, hogy a Fórum létrehozásának keretében 

kialakítja a nyugat-balkáni államok civil polgári védelmi szervezeteivel a Regionális Partnerségi 

Együttműködést. 

 

Felhasznált támogatás:                                                              1.900.000,-Ft 

Hozzáadott érték:                                                                        1.250.000,-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. 
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A MPVSZ által 2010.-ben kiadott Polgári Védelmi szemle folyóirattal kapcsolatban a 

legfontosabb célunk az volt, hogy méltóképpen megemlékezzünk a 75 éves polgári 

védelemről és jogelődjéről, a Légoltalmi Ligáról. 

 

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 is tartanunk az idei számunkban. 

 

Továbbra is lehetőség nyílt a 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:                                                                 950.000,-Ft 

Hozzáadott érték:                                                                        1.200.000,-Ft 

Társadalmi hasznosulási növekmény értéke:                            8.500.000,-Ft 

 

 

 

6. A MPVSZ honlapjának dinamizálása 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 2010-ben azzal, hogy az 

elérhetőséget és a korszerű tájékoztatást meg tudtuk 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, valamint a szakmai tájékoztatás és segítségnyújtás 

érdekében adatbankot állítson fel és működtessen, és azt folyamatosan fejlesztette, és naprakész 

állapotban tartotta. 

 

Az év során szeretnénk kialakítani egy ifjúsági oldalt a honlapon, melynek célja a gyerekek 

veszélyhelyzeti ismereteinek bővítése, ami sajnos nem sikerült. 

 

 

Felhasznált támogatás:                                                                 760.000,-Ft 

Hozzáadott érték:                                                                           650.000,-Ft 

Társadalmi hasznosulási növekmény értéke:                            8.500.000,-Ft 

 

 

 

 

http://www.mpvsz.hu/
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7. A MPVSZ láthatóságának, sajtó megjelenésének fokozása. 

 

A jelenleginél céltudatosabb együttműködést kell kiépíteni a médiával. A 75. 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, műszaki mentő  

védőfelszerelést, melyeket ki is osztottuk részükre. 

Ezek a felszerelések is a MPVSZ láthatóvá tételét segítették elő. 

 

Felhasznált támogatás:                                                             21.600.000,-Ft 

Hozzáadott érték:                                                                        1.550.000,-Ft 

Társadalmi hasznosulási növekmény értéke:                            8.500.000,-Ft 

 

 

 

8. A MPVSZ szakmai érdekképviseleti, együttműködési és hagyományőrző tevékenységének 

     fokozása. 

 

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

előkészítésben, és azok közigazgatási egyeztetési folyamataiban. 

 

Koszorúzási ünnepséget szervezett a II. világháborús bombázások polgári áldozatainak 

emlékművénél a Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség a háború európai 

befejezésének évfordulóján 

Az MPVSZ szerepet vállalt az OKF és a belügyminisztérium által szervezett szakmai 

felkészítésekben és ezeket pénzügyi forrásokkal is támogatta az év során. 

Az együttműködés kiemelkedő példája volt, hogy a MPVSZ szakemberei részt vettek a tavaszi 

Borsod megyei árvízi védekezési munkálatokban, illetve a megalakított Polgári Védelmi 

Tanácsadó Testület munkájában. A jogalkotási munkálatokban is aktívan részt vettünk, illetve 

veszünk. 

A Kolontár-i vörösiszap katasztrófa kialakulása, felszámolása és a helyreállítás is jó 

együttműködésben zajlik. 

 

Felhasznált támogatás:                                                                 800.000,-Ft 

Hozzáadott érték:                                                                        1.450.000,-Ft 

Társadalmi hasznosulási növekmény értéke:                            8.500.000,-Ft 
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9.  A MPVSZ tagszervezeteinek áttekintése és újra indítása minden megyében. 

 

A MPVSZ erőteljes ráhatásának köszönhetően az év során sikerült újra indítani a Veszprém 

megyei tagszervezetünket. A sajnálatosan bekövetkezett vörösiszap katasztrófában való 

közreműködés alapvetően befolyásolta a szervezet október utáni tevékenységét, mivel szinte 

minden tag közvetlenül részvett a kárelhárításban, majd az újjáépítés folyamatában. 

 

 

Új elemként jelentkezett a közvetlen beavatkozásban való közreműködés. Az év során rendszerbe 

állítottuk a „ Körös Mentőcsoportot” a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hathatós 

segítségével és a Megyei Önkormányzat együttműködésével. Véleményünk szerint az ilyen típusú 

önkéntes erő alkalmazása lesz a jövő, amely példát mutat a hivatásos, az önkéntes erők és a 

polgári védelmi szakalegységek alkalmazására.  

 

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. 2010. december 12.-én az egyesületet a Fővárosi Bíróság bejegyezte. 

 

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

 

Felhasznált támogatás:                                                                 750.000,-Ft 

Hozzáadott érték:                                                                        1.350.000,-Ft 

Társadalmi hasznosulási növekmény értéke:                            8.500.000,-Ft 

 

 

 

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

       elszámolása. 

 
A MPVSZ 2O10.-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. 

 



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

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)  

 16 

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. 

 

 

 

Kimutatás az összesített kiadásokról:   

 

 
Költségvetési    támogatás összege:                                        84.967.-EFt 

     Ebből:     személyi juttatás felhasználása                               5.256.-EFt 

                     MAJ                                                                        2.537,-EFt 

                     Dologi                                                                   37.021 ,-EFt 

                     Tagszervezetek támogatása                                  10.980,-EFt 

                     Értékcsökkenés                                                          589,-EFt 

                     Kiadás összesen                                                   51.922,-EFt 

                     Pénzmaradvány                                                   30.584,-EFt 

                     Összesen:                                                              84.967,-EFt 

 

Hozzáadott érték(egyéb forrás):                                           27.210,-EFt 

Becsült társadalmi hasznosulási érték:                              636.000,-EFt 
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A Magyar Polgári Védelmi Szövetség országos elnöksége által 

javasolt 2011-ik évi közhasznúsági fő feladatok ismertetése: 

 
 

 
1. A felmenő rendszerű katasztrófavédelmi Ifjúsági verseny megszervezése és megrendezése. 

 

2. A lakosságfelkészítési és tájékoztatási feladatok  gyakoroltatásának folytatása. 

 

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

       létrehozása és a „Regionális Partnerségi Együttműködés” (RPC) kialakítására 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 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 2011. április 12. 

 

 

 

 

                                                                                                  Dr. Endrődi István sk. 

                                                                                                       ny. pv ezredes 

                                                                                                       országos elnök 
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                                                                                                   1. számú melléklet 

 

ÖSSZESÍTETT KIMUTATÁS 
a  2009-2010. I félévéig végrehajtott gyakorlatokról 

 

 

1.) Baranya megye 

 

  Szigetvár pv kir.: Almamellék     2010. április                                  25 fő   

 

  Siklós pv kir.:      Drávafok          2010. április                                 39 fő   

                               Markóc                                                                 35 fő 

                               Bogdácsa                                                              35 fő 

                                                              Összesen:                             109 fő 

 

  Pécs pv kir.:        Regenye            2009. december                            23 fő  

    Komló pv ir.:    Magyaregregy   2009. december                            31 fő  

      

  Mohács pv  kir.:   Töttös              2009. december                             23 fő   

                                                               Mindösszesen:                     211 fő    

                                                                                                           (+ 51 fő önkéntes)    

2.) Bács- Kiskun megye 

 

   Kiskőrös                                      2010.                                             80 fő 

 

   Kiskunhalas                                 2010                                              80 fő 

                                                               Mindösszesen:                    160 fő  

 

 

3.) Békés megye 

 

   Gyomaendrőd                             2010.április. 28-29                        69 fő 

                                                               Mindösszesen:                      69 fő        

 

4.) BAZ megye 

 

   Fóny                                            2009. december. 10.                     26 fő 

   Mogyoróska                                                                                      18 fő 

   Regéc                                                                                                20 fő 

   Hejce                                                                                                 19 fő 

                                                                Mindösszesen:                    83 fő   

 

5.) Miskolc  Regionális KPVSZ 

 

   Varbó                                          2010. április. 20.                          62 fő 

                                                                 Mindösszesen.                   62 fő  
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6.) Zemplén és Tsge. KPVSZ 

 

   Pácin                                           2009. november. 23.                      252 fő 

    Kanos 

    Kisrozvágy 

    Lácacséke 

    Semjén 

                                                                  Mindösszesen:                    252 fő 

7.) Budapest Főváros 

  

   II Kerület                                                                                          137 fő 

                                                                 Mindösszesen:                   137 fő       

8.) Csongrád megye 

  

   Újszentiván község                    2010. április 09.                            41 fő 

  

   Deszk község                             2010. április 16.                            43 fő 

 

                                                           Mindösszesen:                   84 fő                                           

 

9.) Fejér megye: 

 

   Vereb                                          2010. március.. 23.                          

 

   Mezőszentgyörgy                       2010. március. 30. 

 

   Kálóz                                           2010. március. 30. 

 

   Mány                                           2010. április. 14.                            

      

   Csókakő                                                                                          

 

   Csősz 

 

   Igar 

 

   Seregélyes 

                                                                  

                                                             Mindösszesen:                           258 fő 

                                                                                                          ( + 127 fő önkéntes) 

                                                                                                              +272 fő tanuló   

 

 

 

10.) Győr -Moson -Sopron megye  

 

    Szárföld                                   2009. november.26.  

     Vitnyéd 

  

    Kóny                                       2009. december.04. 
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     Markotabögöte 

     Fehérló 

     Bezi 

    

   Pereszteg                                  2009. december.04 

     Petőháza 

    

   Győrszentiván                          2010. május.08.  

  

   Rajka                                        2010. május.13. 

     Bezenye 

 

   Gyarmat                                   2010. május.15. 

     Csikvánd 

     Szerecseny 

                                                            Mindösszesen:                       592 fő    

 

11.) Hajdú- Bihar megye 

 

   Folyás                                   2010. március.19.                              41 fő 

 

   Kőrösszegapáti                     2010. március.26.                              82 fő 

                                                           Mindösszesen:                      123 fő     

 

12.) Heves megye 

 

   Újlőrincfalva                       2010. március.31.                               85 fő 

     Sarud 

 

   Szilvásvárad                        2010. március. 24.                              84 fő 

     Nagyvisnyó 

                                                          Mindösszesen:                      169 fő 

 

13.) Komárom- Esztergom megye 

 

   Annavölgy                          2010. április. 10.                                 65 fő 

 

   Szákszend                           2010. április. 15.                                 65 fő 

 

   Bakonybánk                       2010.május. 06.                                   65 fő 

                                                        Mindösszesen:                         195 fő     

 

 

 

14.) Nógrád megye 

 

   Palotás                                     2010. május. 12.                             40 fő 

  

   Bercel                                      2010. május. 06.                              58 fő 

 

   Litke                                        2010. április. 08.                              47 fő 
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                                                             Mindösszesen:                     145 fő 

   

15.) Pest megye 

 

   Kisnémedi                               2010. április.27.                               28 fő 

 

   Berzencebaráti                       2010. április.28.                               34 fő 

     Tésa 

   

   Sűlysáp                                   2010. április.29                                32 fő 

                                                            Mindösszesen:                       94 fő 

        

16.) Somogy megye 

 

   Kaposvár                               2010. április.29.                                82 fő 

 

   Nagyberki                             2010. április.02.                                70 fő 

 

   Törökkoppány                      2010. április.29.                                59 fő 

                                                           Mindösszesen:                     211 fő    

       

17.) Szabolcs Szatmár Bereg megye 

   

   Fülpösdaróc:                          2010. március 18-án,                      19 fő            

    

   Nyírvasvári                            2010. március 26-án                       21 fő            

  

  Nyírjákó                                 2010. április 2-án                            48 fő            

                                                     Összesen:                                    88 fő            

 

 

18.) Tolna megye: 

 

       Csikóstöttös                            2010. március.                           19 fő 

 

       Kajdacs                                   2010. március.                           15 fő   

 

       Kölesd                                     2010. április.                             30 fő 

 

                                                     Összesen:                                    64 fő 

                                                                                               +353tanuló                                                                                          

,  

19.) Vas megye 

 

   Velem                                       2010. március.06.                            42 fő 

 

   Csepreg                                    2010. március.06                             75 fő 

 

   Vasvár                                      2010. március.12.                            60 fő 

 

   Vasszentmihály                       2010. április.10.                               25 fő 
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   Bozsok                                     2010. április.17.                               32 fő 

 

   Ilonyberény                             2010. május.05.                                26 fő 

 

   Sajtosból                                  2010. május.05.                                32 fő     

                                                              Mindösszesen:                      292 fő 

            

20.)Zala megye 

 

   Baktüttös                                 2009. november.20.                          68 fő 

 

   Söjtör                                       2010. április.08.                                59 fő 

 

   Pusztaszentlászló                    2010. április.12.                                64 fő 

                                                             Mindösszesen:                      191 fő 

 

 

                     

 

Összegzés:          Tagszervezetek száma:                                           20 

 

                           Felkészített települések száma:    

 

                                    2009. évben:                                                   21 település 

                                    2010. évben:                                                   59 település    

                                      Összesen:                                                     80 település 

 

                           Résztvevők száma: 

                                   Szervezetbe beosztottak, törzsek                 3500 fő 

                                    Önkéntesek:                                                178 fő   

                                    Tanuló:                                                       625 fő 

 

                                  Összesen:                                                    4303 fő 
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2. számú melléklet 

 

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ 

– KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET – 

 

a., MÉRLEG 

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 

2010. január 01. – 2010. december 31. 

Évet záró 

MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG 

Bírósági bejegyzés száma: Pk.  

Adószám: 18001831-1-41 

 

a., Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege 

 

ESZKÖZÖK (aktívák) ezer Ft-ban, 

2009 

ezer Ft-ban, 

2010 

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 603 493 

I. Immateriális javak ---  

II. Tárgyi eszközök 603 493 

III. Befektetett pénzügyi eszközök --- --- 

B) FORGÓESZKÖZÖK 31 487 59 728 

I. Készletek --- --- 

II. Követelések ---  

III. Értékpapírok --- --- 

IV. Pénzeszközök 31 487 59 728 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 32 090 60 221 

FORRÁSOK (passzívák)   

C) SAJÁT TŐKE 28 383 58 967 

I. Induló tőke 91 91 

II. Tőkeváltozás 31 324 28 292 

III. Lekötött tartalék --- --- 

IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú 

tevékenységből) 

-3 032 30 584 

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

D) TARTALÉK --- --- 

E) CÉLTARTALÉKOK --- --- 

F) KÖTELEZETTSÉGEK 3 707 1 254 

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek --- --- 

II. Rövid lejáratú kötelezettségek 3 707 1 254 

FORRÁSOK ÖSSZESEN 32 090 60 221 
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b., Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának 

eredmény levezetése 

                      ezer Ft, 2009    ezer Ft, 2010 

A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (I+II) 77 185 84 967 

I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5) 77 185 84 967 

1. Közhasznú működésre kapott támogatás 75 685 80 517 

a., alapítótól --- --- 

b., központi költségvetéstől 70 600 80 000 

c., helyi önkormányzattól 5 000  

d., társadalombiztosítótól --- --- 

e., egyéb 85 517 

f., továbbutalási céllal kapott   

2. Pályázati úton elnyert támogatás 500 4 170 

3. közhasznú tevékenységből származó bevétel   

4. Tagdíjból származó bevétel   

5. Egyéb bevétel --- 280 

II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 34  

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

1. Pénzügyileg rendezett bevételek --- --- 

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

C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1) 77 185 84 967 

D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2)   

E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 81 078 54 383 

1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 79 959 54 383 

Ebből: továbbutalt támogatás  10 980 

2. Ráfordítást jelentő eszközvásárlások --- 162 

3. Ráfordítást jelentő elszámolások 258 320 

4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 861 --- 

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) -3 635 30 584 

1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I-

E/1-E/4) 

-3 635 30 584 

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

F/4) 

--- --- 

H. Nem pénzben realizált eredmény (ń 1 ń 2) -258 --- 

1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye 

(A/II-E/2-E/3) 

-258 --- 

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 -3 032 30 584 

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

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

-3 032 30 584 

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



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

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)  

 25 

 

 

c. Tájékoztató adatok: 

 

 

 

A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 16 740 10 762 

1. Bérköltség 7 980 5 256 

  Ebből: megbízási díjak 7 980 5 256 

              tisztelet díjak   

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 3 831 2 969 

3. Bérjárulékok 4 929 2 537 

B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások 54 938 34 560 

C. Értékcsökkenési leírás 258 589 

D. Pénzügyileg rendezett ráfordítások   

E. A szervezet által nyújtott támog. (pénzügyileg rendezett) 21 591 10 980 

 

 

 

 

A KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓBAN SZEREPLŐ PÉNZÜGYI ADATOK 

CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGÜEK, MIVEL A KÖZGYÜLÉSIG EGYEZTETÉS ALATT ÁLNAK A 

KÖNYVELÉSSEL. 

 


