A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-342
2017. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

2018.06.01 20:47:26

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:

Nyilvántartási szám:

0 1

Időszak terjedelme: egész év

0 2

0

töredék év

0

0

8

4

8

2

2 0 1 7
0 1
0 1
időszak kezdete

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Tárgyév:

2 0 1 7

2 0 1 7
1 2
időszak vége

3 1
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 1 7

01 Fővárosi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 1 7
0 1
0 1
időszak kezdete

2 0 1 7
1 2
3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Irányítószám:

1 0 5 2

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Városház
9-11.

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Nyilvántartási szám:

0 1

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat száma:
1 3

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Ajtó:

0 2

.P k . 6 0 0 7 0

0 0 0 8 4 8 2

/ 1 9 9 9/7

1 8 0 9 5 2 6 9

1

4 1

Hejüsz István nyá. mk. pv. alezredes

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Budapest

2 0 1 8

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

0 5

1 3
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök

B.

Forgóeszközök

390

536

I. Készletek
II. Követelések

168

III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C.

222

536

390

536

Saját tőke

374

525

I. Induló tőke/jegyzett tőke

365

374

9

151

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

II. Tőkeváltozás/eredmény
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből
E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek

11

I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

11
16
390

536
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

400

1 248

400

1 248

4 103

1 253

4 103

1 253

33

86

33

86

1 457

1 141

1 457

1 141

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

4 503

2 501

4 503

2 501

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

4 503

2 501

4 503

2 501

5. Anyagjellegű ráfordítások

4 138

1 896

4 138

1 896

345

446

345

446

0

0

0

0

11

6

11

6

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek
ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei

6. Személyi jellegű ráfordítások
ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás
8. Egyéb ráfordítások

2

2

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai
B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

4 494

2 350

4 494

2 350

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

4 494

2 350

4 494

2 350

9

151

9

151

9

151

9

151

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)
10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás
ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

500

500

ebből:
- normatív támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás
E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg

5

26

5

26

F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

1 0 5 2

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Városház

9-11.

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

Ajtó:
1 3 .P k . 6 0 0 7 0

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

0 1

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

/1 9 9 9 / 7
0 0 0 8 4 8 2

1 8 0 9 5 2 6 9

1

4 1

Hejüsz István nyá. mk. pv. alezredes

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Fővárosi Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

Az 1996. XXXVII. törvényben foglalt

közfeladatok ifjúság és lakosság felkészítés
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: A főváros általános és középiskolái, lakosság
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

5461

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.06.02 00.01.19

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

(Adatok ezer forintban.)

Előző év

Ifjúsági verseny
5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

538
Előző év

XXIII. kerületi Ifjúsági verseny
5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Tárgyév
500
Tárgy év
695

Előző év

200
Tárgy év

200

350

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

1 433

1 050

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

1 433

1 050

Képzés, lakosságfelkészítés, civil szervezetk felkészítése

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)
0

6.2 Tisztség

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Előző év (1)

0
Tárgy év (2)

0

0

0

0
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

4 503

2 501

5

26

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

4 498

2 475

H. Összes ráfordítás (kiadás)

4 494

2 350

345

446

4 494

2 350

9

151

389

471

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Tárgyévi eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Fővárosi Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny
Támogató megnevezése:

Fővárosi Önkormányzat
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017.03.01-2017.04.30.

Támogatási összeg:

500 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

500 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 500 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

500 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

500 000

Felhalmozási
Összesen:

500 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.06.02 00.01.19

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Ijfúsági Verseny
Támogató megnevezése:

EGIS Gyógyszergyár
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017.03.01-2017.04.18.

Támogatási összeg:

50 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

50 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 50 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

50 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

50 000

Felhalmozási
Összesen:

50 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Ifjúsági Verseny
Támogató megnevezése:

Fővárosi Vízművek
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017.03.01-2017.04.18.

Támogatási összeg:

100 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

100 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 100 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

100 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

100 000

Felhalmozási
Összesen:

100 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.06.02 00.01.19

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Ifjúsági Verseny és lakosságfelkészítés
Támogató megnevezése:

FKF Nonprofit Zrt.
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017.03.01-2017.06.30.

Támogatási összeg:

400 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

400 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 400 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

400 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

400 000

Felhalmozási
Összesen:

400 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
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2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csatolt mellékletek

PK-342-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-06 Egyéb

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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PK-342
PK-342-02 Szöveges beszámoló
FEB beszámoló a 2017-es évrl.pdf

Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség
dószám:
Bankszámlaszám:

18095269 1 41
20465377 00000000

1052 Budapest, Városház u. 9

BESZÁMOLÓ
SZÖVETSÉGÜNK 2017. ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL
Tisztelt Tábornok Úr!
Elnök Úr!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

é

Szövetségünk Elnöksége és a magam nevében tisztelettel köszöntöm Önöket
beszámoló közgyűlésünk alkalmából.
Megkülönböztetett
köszöntöm közgyűlésünkön
éOrovecz István nyá. pv. vezérőrnagy Úr, MPVSZ Szakmai Elnöke
Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy Úr, MPVSZ Elnökségi tag
Csepregi Péter tü. lazredes Úr, FKI PV. Főfelügyelő
Csatai István nyá. pv. alezredes, MPVTE Elnöke

Szövetségünk alapszabály
az Elnökségnek kötelessége, hogy évente
számot adn munkájáról, a megoldásra váró, feladatokról, problémákról.
Ennek teszünk eleget ma is, amikor elemezzük eddigi tevékenységünket,
gezzük
7. évi felad
számbavételé .

é-

Tisztelt Tagtársaim! Kedves Vendégein
Szervezetünk életét nem csak gyarapodás, épülés jellemzi, de sajnos egyre
gyakrabban kell szólnunk arról is, hogy több kollégánk, ko léganőnk távozott az élők
sorából. Így volt ez sajnos az elmúlt évben
távozott közülünk
Bíróné Ősz Julianna nyá. pv. alezredes
Valent Istvánné
Schmidt György nyá. pv. alezredes
Kérem Önöket, hogy 1 perces néma felállással emlékezzünk eltávozott társ
Köszönöm.
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Tisztelt Közgyűlés!
A beszámolót és az éves feladatok meghatározását áthatja az a körülmény,
hogy
nem szokványos évi értékelést kell tennünk,
ebben az évben ünn
peljük szövetségünk megalakulásának huszadik évfordulóját.
A beszámolónk összeállításánál továbbra is meghatározó, hogy
,
szerény
változásokkal teli, azonban gazdaságilag a korábbi évekhez hasonlóan
évet tudhatunk magunk mögött. A változékonyságot döntően jogszabályi és az ehhez
kapcsolódó szerv zeti változások fémjelzik.
Mindezekből adódóan mostani közgyűlésünknek nem csak a beszámolást kell
kiemelt feladatának tekintenie, hanem az elmúlt év jelentős eseményeinek,
szervezetünk mindennapjait szabályozó új jogszabályi és az ehhez kapcsolódó
változások alakulásának áttekintését is.
A vázolt nehézségek ellenére elnökségünk mégis úgy látja, hogy
tevékenységünk mégsem csak anyagi kérdés. Sőt elsősorban nem az! Elkerülhetetlen
vezetek, együttműködők számának növelése. Még ilyen körülmények között
unk kell a lakosság felé irányuló tájékoztató munkát, megnyerve az
állampolgárokat társadalmi feladatokhoz is. Fontos lenne tömegbázisunkat az
Önkormányzatok felől is szélesíteni, hiszen Ők azok, akik nap, mint nap közvetlenül
.
találkoz
Éves munkánk vizsgálatakor mindig gondot okoz, hogy mondanivalónk
szakmai szempontból helytálló, ugyanakkor lényegre törő és ismétlésektől mentes

Tisztelt Közgyűlés!
2017. március 10 én került sor a Szövetségünk előző évi Beszámoló

Közgyűlésére
alapját.

végrehajtása képezte

munkánk

Szövetségünk elnöksége folyamatosan törekedett a munkatervben foglaltak
maradéktalan végrehajtására. Ennek során kiemelt hangsúlyt kapott a szövetséget
népszerűsítő tevékenység. Döntően
lunkon keresztül, továbbá rendezvényeinkkel, rendezvényeken való megjelenéssel
népszerűsítettük a Polgári Védelmi, Katasztrófavédelmi feladatokat, Szövetségünket.
hozzájárultunk a lakosság biztonságérzetének fokozásához. Tagságunk
törekedett arra, hogy a szakmai megjelenés során minden helyzetben figyelmet
irányítson a társadalmi , szövetségi munkára.
Ennek alapját az adja, hogy a Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavéde
Szövetség Önkéntes tagságból álló közhasznú tevékenységet folytató
szervezet. A Szövetség kiemelt feladatának tekinti a természeti és civilizációs
katasztrófák esetén bajbajutott lakosság és anyagi javak védelmét szolgáló
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intézkedések végrehajtásában, de különösen a lakosság tájékoztatásában,
felkészítésében, az ifjúság nevelésében, való részvételt, ezen feladatok végzését.
Tevékenysége során együttműködik a Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatósággal és
elismerve annak szakmai iránymutatásait.
Együttműködik továbbá a lakosság védelme, és felkészítése érdekében más önkéntes
és civil szervezettel, így a
olgári Védelmi Szövetséggel
ári Védelmi Tudományos Egyesülettel,
Új Akropolisz Kulturális
özhasznú
zövetsé
Egyesülettel, és a
A lakosságfelkészítés segítése szövetségünk alaprendeltetéséből adódik.
szabályunk
tak alapján a lakosságfelkészítési feladatokat folyamatosan végeztük, különös tekintettel az általunk kiemelten kezelt 10 – 18 éves korosztály irányában. Az Ifjúság felkészítését, versenyek szervezését, az abban való részvételt
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetve a Magyar Polgári Védelmi Szövetség versenykiírása, útmutatása
végeztük/végezzük.
feladataink sorában kiemelkedő helyen szerepelt a felmenő
2017. évi
rendszerű Fővárosi Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny. Miután a verseny keretében
lakosságvédelmi állomás nem került beállításra, Szövetségünk szabadidős állomás
keretében igyekezett feleleveníteni a mindenkori védekezéshez szükséges lakossá
védelmi tennivalókat.
Fővárosi döntőjén 22 Általános és 21 Középiskolás
. A versenyen helyezést elért csapatok részére a Szövetség részéről serleg,
érem, valamint
egyéni ajándék került átadásra.
Közreműködtünk továbbá kerületi, kirendeltsé szintű
é
ében, végrehajtásában, (tagjaink állomás
, segítők
pl. a Dél
Ifjúsági Versenyen , továbbá az azokra történő felkészítésben, a versenyek anyagi/pénzügyi feltételeinek biztosításában, melyhez adománygyűjtést végeztünk
adományokból, támogatásokból minden gyermek részesült valamilyen formában a
verseny napján. Ezen a területen kiemelhetjük a XXIII. kerületi versenyt, ahol már
évek óta kiemelkedő munka folyik az előkészítés, felkészítés és végrehajtás terén.
A beszámolási időszakban szervezési feladatok
közreműködtünk kerületi iskolás csapatok felkészítésében

mellett

Az Ifjúsági versenyek szervezése és végrehajtása
bizonyította, hogy
szövetségünk aktív és nyugállományú tagjai, továbbá együttműködő partnerei
sikeresen tudnak egy adott cél érdekében együtt, közösen dolgozni.
A MPVSZ felkérésére immár több éve, így 2017 b n is eredményesen vettünk
részt Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny országos döntőjének
zéséb
és végrehajtásában.
A tanulóifjúság felkészítése mellett kiemelt hangsúlyt kapott szervezetünk és
együttműködőink szakmai felkészítése.
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A beszámolási időszakban több alkalommal tartottunk lakosságfelkészítő
foglalkozást,
részt vettünk bemutatókon.
Budapest X. kerületi Éltes Mátyás
Így volt ez 2017. május 2 á
Általános Iskola és Kollégium: Környezetvédelmi projektnapjának keretében
András és
nyá. pv. alezredesek képviselték Szövetségünket és az i
kola tanulóinak továbbá rendezvényen
u
polgári védelmi,
védőeszközöket, ismertették a védekezés során követendő magatartási formákat, sz
bályokat, tájékoztatást adtak a hívatásos katasztrófavédelmi szervek és a védekezést
segítő
ról.
és a Magyar Polgári Védelmi Szövetséggel együttműködve ho
zákezdtünk a Norvég
Alap pályázatán nyert támogatás felhasználásával végr
hajtandó Katasztrófavédelmi zárógyakorlat előkészítéséhez, lebonyolításához
2017. évi katasztrófavédelmi gyakorlat előkészítésének, tennivalóit
tük
FKI igazgatójával.
A zárógyakorlat végrehajtására 2017. április 19 én
Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny után került sor a Fővárosi
gazgatóság által készített levezetési terv alapján.

Fővárosi
atasztrófavé-

Helyszín: Hajógyári sziget Szekér Csárda melletti csónakház
A gyakorlat megkezdése előtt a résztvevő csapatok és kísérőik részére a ve
seny központi helyszínén Puzder Attila nyá. pv. alezredes
felkészítő fogla
kozás .
Gyakorlat tárgya:
A szélsőséges időjárási okozta hatások következményeinek kárfelszámolásának
gyakorlati bemutatása civil és önkéntes szervezetek közreműködésével
élja:
A katasztrófavédelem integrált rendszerében résztvevő helyi szintű hiv tásos és
civil szervezetek együttműködésének javítása. A törzsgyakorlás és közös együttműködés keretében a komplex helyzet végrehajtásában érintett szervezetek tevékenységének összehangolása. Ellenőrizni a gyakorlat keretében az érintett szervezetek felkészültségét. Ellenőrizni a résztvevők felkészültségét, a jelentések helyességét.
Megítélésünk szerint a gyakorlat célját elérte, ízelítőt adott a mentőszerveze
ben együttműködők (hivatásos, civil, karitatív, és gazdálkodó
összehangolt tevékenységéből.
A gyakorlatot megelőzően több kerületi önkormányzat, illetve Vé
ság részére felkészítő előadás került megtartásra, így az I., III., V., XVI., XIX., kerüPuzder Attila nyá. pv. alezredes, míg a XXII. kerületben Hejüsz István
nyá. mk. pv. alezredes tartott előadást.
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Szervezetünk tevékenységében új színfoltot jelent a II. kerületi Móricz Zsi
mond Gimnáziummal történt kapcsolatfelvétel. Vállalásunknak megfelelően ebben
az évben elsősorban az ifjúsági versenyre készít ük fel a csapatokat. Szélesebb t
nulóréteget érintő felkészítést
tanévben végzünk. Az ezekre v
natkozó felkészítési tervet elkészítettük és az iskolának megküldtük. Egyeztetésre ezt
köv tően kerül sor.
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári Védelmi Főfelügyelője
Csepregi Péter tűo. alezredes úr közös munkaértekezlet összehívását kezdeményezte,
melynek témá
zövetség és az FKI 2017 18 as tanév során történő együttműködésében rejlő lehetőségek minél szélesebb kiaknázására, a szövetség által folytatott és
középiskolákban végrehajtott felkészítések közösségi szolgálatba való integrálása
és ezen felkészítés minél szél sebb rétegek számára elérhetővé tétele érdekében.
Közös célunk és érdekünk a felkészítés, így a közös munka lehetőségének kiaknázása
érdekében szükségessé vált e területen a szorosabb együttműködés megvalósítása.
A megbeszélésen Hejüsz István nyá. mk. pv. alezredes, Sipos András nyá.
és Puzder Attila nyá. pv. alezredes képviselte zövetségünket. Az é
tekezlet előtt felmértük, hogy a fe készítésben tagságunkból kire számíthatunk.
A munkaértekezleten vállaltuk, hogy a Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenye
re történő felkészítés keretében felkérésre lehetővé tesszük a diákok közösségi szo
gálatának teljesítését is, az elvégzett munka dokumentálását pedig az FKI
együttműködésben végezzük.
Úgy ítéljük meg, hogy a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal 2014
megkötött új együttműködési megállapodás élő tartalommal való megtöltése, val
mint a hatékony együttműködés érdekében még további közös tennivalók vannak.
Előzőekből tehá azt a következtetést kell levonnunk, hogy továbbra is sürgető
amit a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság is elvár a középiskolás
fiatalok közösségi szolgálatának teljesítéséhez szükséges feltételek biztosítása. Jele
leg a katasztrófavédelmi felkészítés végrehajtásában történő közreműködés mutatk
zik egyedüli területnek, melynek részleteit az FKI Polgári Védelmi Főfelügyelőjével
egyeztetve a felkészítéseket meg kell kezdeni. Ebben várjuk a szövetség val
tagjának cselekvő közreműködését.
Szakmai felkészültségünk fejlesztését segítette, hogy a Magyar Tudományos
Akadémia Környezet és Egészség Bizottsága meghívására képviseltethettük m
gunkat „A társadalom, mint meghatározó környezeti tényező hatásai és az alkalma
kodás lehetőségei” című tudományos ülésén.
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A beszámolási időszakban is igyekeztünk eleget tenni együttműködő partner
által szervezett rendezvényekre történő meghívás
.
Terézvárosi Mese óvoda megkeresésére 2017.09.22 én játékos formájú
bemutatót tartottunk veszélyhelyzetekben történő magatartási formákról, védekezés
lehetőségeiről, a lehetséges védőeszközökről és módszerekről. A Mischinger Gábor
által szervezett felkészítésen részt vett Sebes Páter nyá. pv. ezredes, Mészáros
Etelka ka. és Hejüsz István nyá. mk. pv.
.
ővárosi özterület enntartó ártkörűen űködő onprofit és
vénytársaság felkérésére 2017. október 7 én részt vettünk a Fővárosi ulladé
hasznosító ű XV. kerületi telephelyén rendezett családi nyílt nappal egybekötött
Környezettudatossági Napján. A rendezvényen önálló munkahelyet kaptunk, ahol a
lakosság figyelmét a gondatlan veszélyokozásra és a bekövetkezett helyzetekben tö
ténő védekezés lehetőségeire igyekeztünk irányítani. Az előkészítő munkában és a
végrehajtásban ejüsz Istvány nyá. mk. pv. alezredes, Puzder Attila nyá. pv. alezr
,
és Sipos András nyá. pv. ale redes vett részt.
Tisztelt Közgyűlés!
A szakmai munka csak úgy végezhető eredményesen, ha annak anyagi fedez
tét is megteremtettük. Ennek megfelelően öbb értékelhető pályázatot nyú
.
17 M pályázati azonosítószámú, 2017. évi űködési ámogatás címmel
nyújtottunk be pályázatot, valamint az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2017.
17
0910 számú
Összetartozás ollégium által kiírt „
támogatása” című pályázati felhívásra készítettünk „FELMENŐ
RENDSZERŰ KATASZTRÓFAVÉDELMI IFJÚSÁGI VERSENY” című pályáz
keret hiány miatt támogatásban nem részesült . Működési támogatásra
irányuló pályázatunk viszont 9
on várólistára került. A Pályázatok megírásáHejüsz István nyá.
.
, továbbá Vid Gábor és Puzder Attila
nyá.
végzett kiemelkedő munkát. Az elkövetkező pályázati lehetőségeket továbbra is meg fogjuk ragadni és nem szeg
kedvünket az a tény, hogy s
egyik esetben sem részesültünk támogatásban.
Tisztelt közgyűlés!
Elnökségi üléseinket havi gyakorisággal tartottuk, melyeken aktualizáltuk te
nivalókat. Szövetségünk elnöksége folyamatosan törekedett a munkater
foglaltak maradéktalan végrehajtására. Ennek során kiemelt hangsúlyt kapott a
szövetséget népszerűsítő tevékenység, döntően rendezvé
n, és társ együttműködő partn reinkkel közös programokon való részvétellel.
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az Magyar Polgári Védelmi Szövetséggel,
tennivalóinkat az általuk megfogalmazott éves feladatok figyelembevételével terve
tük, részt vettünk az MPVSZ Közgyűlésén.
Szervezetünk életével kapcsolatban a napi feladatokon túl a következő fontosabb témákkal fog
A Közösségi szolgálattal kapcsolatos feladataink, együttműködés az FKI
A Norvég Civil Alap pályázat, és a zárógyakorlat végrehajtása.
A felmenő rendszerű Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyek előkészítésében,
végrehajtásában történő részvételünk aktuális feladatai.
A második félév előttünk álló feladatai.
A tagsági nyilvántartás és az új tagsági igazolvánnyal kapcsolatos feladatok
osítása.
A 80 éves évfordulóhoz kapcsolódó feladataink áttekintése.
Elismerés
észítése, felterjesztése
Évzáró összejövetelünk megbeszélése
Támogatói, szponzori tevékenység helyzete, feladatai.
részt a Főváros gazdálkodó szervezetei, valamint a
Szövetségünk több éve
kerületi kollégák és önkormányzati dolgozók részére meghirdetett külföldi
tanulmányutak
szervezésében.
Eddigi
útjainkon
a
hozzánk
hasonló
veszélyeztetettségű
országok,
megyék
katasztrófavédelmi
helyzetéről,
veszélyeztetettségéről, a közigazgatás és a hivatásos katasztrófavédelmi szervek
kapcsolatáról, továbbá a lakosság és az ifjúság felkészítésének kérdéseiről szereztünk
ismereteket. Tájékoztatást kaptunk a gazdálkodó szervezet katasztrófavédelmi
feladatairól, a képzés, felkészítés rendszeréről.
Hagyományunknak megfelelően 2017 b n is megszerveztük Szakmai kiránd
lásunkat Erdélybe. A programon nem csak szövetségünk tagjai és családtagjaik, h
nem támogatóink, együttműködő partnereink és szimpatizánsaink is részt vettek. E
délyi szakmai utunk során a Nyerges tetőn lévő 1848 as emlékparkban megkoszorú
Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség nevében 2007
ben állított kopjafát.
program keretében vendéglátóink tájékoztatást adtak munkájukról,
lakosságvédelmi tapasztalataikról, többek között Zetelaka vízierőművének árvízvédelmi és vízellátó szerepéről.
A szakmai program mellett lehetőséget biztosítottak Erdély gyönyörű tá
természeti szépségének, történelmi emlékeinek megtekintésére, gasztronómiai élmények szerzésére.
Itt kívánjuk megemlíteni,
2017. október 12 15 között Szövetségünk f
rdélyi Kászon település Polgármesteri Hivatalának 8 fős küldöttségét.
A látogatás lehetőséget biztosított a zövetség életének bemutatására, a korábban k
alakult szakmai kapcsolat erősítésére,
nevezetességeinek és sza
mai érdekességeinek bemutatására. A vendégek rövid itt tartózkodásuk alatt:
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etekintést nyertek a Liszt Ferenc repülőtér katasztrófavédelmi felad
megtekintették a
, epülőgép Mú
Meglátogatták a Katasztrófavédelmi Központi Múzeum
Szent István Bazilika történetével, ereklyéivel,
erkélyéről gyönyörködhettek Budapest panorámájában
Megtekintették a Terror Háza Múzeumot
Látogatást tettek a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen
dégek fogadásának, ellátásának és programjának megszervezésében élesebb együttműködésre volt szükség, melyben az alábbi szervezetek és személyek
vettek részt
–
– “Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep”
– Budapest, XVII. kerületi Önkormány
– Diófa étterem és Rendezvényház
– Marcsa Néni Családi Vendéglője
– Gastland Oktogon Bisztró
– Katasztrófavédelem Központi Múzeuma
–
– Józsa Gáborné
– Józsa Gábor
– Sebes Péter nyá. pv. ezredes
– Sebes Péterné
–
–
rás nyá. pv. alezredes
– Siposné dr. Takács Ágnes
– Puzder Attila nyá. pv. alezredes
akiknek támogató hozzájárulását és munkáját ezúton is megköszönjük.

Tisztelt Közgyűlés!
ári védelmi hagyományok ápolása.
szervezésében részt vettünk és megkoszorúztuk a Légoltalom (Polgári Védelem)
hőseinek a Budai Várban, a MH Hadtörténeti Intézet és Múzeum udvarán elhelyezett
emléktábláját.
Magyar Polgári Védelmi Tudományos Egyesület megkeresésére és sze
vezésében részt vettünk Petróczy István nyá. ezredes a Légoltalmi Liga első ügyvez
tő elnöke emléktáblájának megkoszorúzásán a XI. kerületben.
Szövetségünk gondozásában már hagyománnyá vált minden év májusában a
Lágymányosi (Rákóczi) híd pesti hídfőjénél álló és a II. világháború polgá
áldozataira emlékező emlékmű koszorúzása, amely katonai tiszteletadással és a
hazánkba akkreditált, a háborúban aktívan résztvevő országok nagykövetségei
katonai attaséinak részvét lével valósult meg.
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Az FKI igazgatójának meghívására részt vettünk az I gatóság október 20
ünnepségén, valamint a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság október 31 én
Halottak Napja alkalmából tartott megemlékezésén, a IV. kerületi Hivatásos
Tűzoltó parancsnokság épületénél, a Tűzoltó Hősi Emlékparknál. Szövetségünk
ében a megemlékezés koszorúját Hejüsz István nyá. mk. pv. alezredes és Mészáros Etelka
Tisztelt Közgyűlés!
Szövetségünk feladatainak sorában kiemelt hangsúlyt kapott az ifjúságnevelé
hez, lakosságfelkészítéshez kapcsolódó rendezvények előkészítésében, végrehajtásában való részvétel, támogatók, keresése.
Rendezvényeink megtartását, működésünk biztosítását 2017 ben több polgári
szerv, szervezet és magánszemély támogatta:
Többek között:
Magyar Polgári Védelmi Szövetség
Főpolgármesteri Hivatal
Fővárosi Közterület fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Zrt.
Fővárosi Vízművek Zrt.
EGIS Gyógyszergyár
Fővárosi Állat és Növénykert
Éltes Mátyás Általános Iskola és Gyermekotthon
Új Akropolisz Kulturális Közhas nú Egyesület

FŐKERT Nonprofit Zrt.
Sipos András nyá. pv. alezredes
Sebes Péter nyá. pv. ezredes
Hejüsz István nyá. mk. pv. alezredes
A támogatók köre, sajnos szűk, így a támogatás formája és összege sem fedezi
kötelező és tervezett feladataink végrehajtását
rvezetünk működésének
biztosítását. Amennyiben ez a fedezethiány folytatódik, a rendezvényeink korábbi
színvonalát képtelenek leszünk ta
támogatások szövetségünk az alábbiakban részletezett terület
használt
Kerületi és Fővárosi Katasztrófavédelmi Ifjúsági versenyek előkészíté ér
megszervezésére és lebonyolítására, a résztvevő, helyezést elért csapatok díjazásár , a rendezéshez kapcsolódó előkészítő munka rezsi anyagának bi
tosítására. Főpolgármesteri Hivatal, Fővárosi Közterület fenntartó
Zártkörűen Működő Nonprofit Zrt., Fővárosi Vízművek Zrt.,
Gyógyszergyár, MPVSZ támogatásából
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Országos Katasztrófavédelmi Ifjúsági verseny lebonyolításához szükséges
tennivalókra (Fővárosi Közterület fenntartó Zártkörűen Működő No
profit Zrt., Fővárosi Vízművek Zrt., támogatásából
Szövetségünk működési feltételeinek biztosításár (Főpolgármesteri Hiv
, Fővárosi Közterület fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Zrt.,
Fővárosi Vízművek Zrt., MPVSZ támogatásából
XXIII. kerületi Ifjúsági versenyre: (a kerület által korábban kapott támogatások pénz maradványából került felhasználásra, újabb támogatás
nem érkezett)
Kászon település Polgármesteri Hivatal 8 fős küldöttségének fogadásár
Sebes Péter nyá. pv. ezredes, Sipos András nyá. pv. alezredes, Hejüsz
István nyá. mk. pv. alezredes támogatásából
Tisztelt Közgyűlés!
Ismertségünk biztosításának, fenntartásának elengedhetetlen eszköze az Inte
net. Ennek feladása beláthatatlan következményekkel járna. Szövetségünk honlapjáfolyamatos megújítása tagságunk részéről rendszeresen megjelenő igény, de eg
ben társadalmi elvárás is.
A beszámolási időszakot megelőzően megtörtént az előző évben jelzett új felükialakítása, és aki látogatja honlapunkat egy új RETRO hangulatot idéző külső
találkozhat. A megújítást
nem tekintjük befejezettnek, folyamatosan alka
mazkodni kívánunk a megújuló igényekhez. Ennek részleteit rendszeresen megvita
juk elnökségi üléseinken, de továbbra is várjuk tagságunk észrevételeit, javasl
Az átalakítás kezdetétől napjainkig egy statisztikai kimutatáson látható, hogy
napi, heti, havi szinten hogyan alakul a látogatottság helyzete. (ez megtekinthető a f
liújságon).
Mindezekből fakad, hogy sürgető feladatként jelentkezik Szövetségünk töme
bázisának szélesítése, melyet évek óta folyamatosan tervezünk kisebb
Kiemelt feladatunk volt tagságunk szabadidős tevékenységének, pihenésének
segítése.
ár évek óta szervezzük, így elmondhat , hogy hagyománnyá vált tagságunk, munkatársa , és barátaink családtagjai számára a Városligetben megrend
zésre került gyermeknapi program szervezése, melyen 2017 b n korábbi évekhez képest kevesebben vettek részt. A rendezvényen 31 gyermek és 47 felnőtt kísérő volt j
A szakfeladatok hatékony végzésének elengedhetetlen feltétele tagságunk ö
szehangolt közös tevékenysége. Közösségünk erősítését célzó évzáró közösségi re
dezvényt szerveztünk decemberben, ahol baráti beszélgetés közben lehetőség nyílt a
tagságunkat, feladatainkat érintő kérdések személyes megvitatására.
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Taglétszámunk, támogatottságunk és az utánpótlás erősítésére tekintettel ho
zákezdtünk szövetségünk ifjúsági tagozatának létrehozásához. A kezdeti lépések
után szükségessé válik a cselekvőbb szervező munka, hogy kitűzött céljaink teljesülVégezetül itt szeretnénk megköszönni tagságunk, támogatóink, önzetlen
segítségét, akik nélkül a 2017 s év feladatait nem tudtuk volna végrehajtani.
unkánk eredményeit, sokszínűségét idén is tagságunk önzetlen munkája, a
társadalmi feladatok terén kifejtett cselekvési kedve biztosította.
Tisztelt Közgyűlés!
Beszámolónk végére érve az Elnökség által megfogalmazottan vázolom
Szövetségünk további tevékenységének, 2018. évre tervezett főbb
á

a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal megkötött együttműködési
megállapodásban foglaltak végrehajtása.
Közreműködés a Fővárosi Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny megszerv
zésében és lebonyolításában, részvétel a kerületi versenyek végrehajtásában
Közreműködés az Országos Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny megsze
vezésében és lebonyolításában.
el együttműködve közreműködés a Légoltal
lásának 80. évfordulójával kapcsolatos rendezvényeken.
ővárosi szintű megemlékezések, koszorúzások szervezése, illetve o szágos
szintű szervezéseken történő részvétel.
Felkérésre közreműködés más nemzetközi továbbképzések, szakmai utak
szervezésében.
Részvétel a váratlan katasztrófahelyzetek felszámolásában, elhárításá
Felkérésre közreműködés a létrehozott önkéntes mentőszervezetek, val
mint a tanintézeti hallgatók katasztrófavédelmi, lakosságvédelmi felkészítésében.
közösségi szolgálat teljesítésének formáit és az FKI
együttműködve meg kell kezdeni a fiatalok körében történő népszerűsítését. Együttműködési megállapodások kötése az érintett tanintézetek
A hagyományos erdélyi szakmai út (kirándulás) megszervezé
Helyi és központi pályázatok figyelése, a lehetőségekhez képest pályáz
benyújtása.
Szövetségünk Nyugdíjas Klubjának munkájá
ebbé t
, különös
tekintettel a rendezvények megtartásának szervezésében, segítésében.
Szervezetünk tömegbázisának bővítése, együttműködés más civil szervez

Kérjük Önöket, hogy beszámoló
ki és fogadják el!
Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

vitassák meg, szükség esetén egészítsék

