
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

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

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

2019.05.26 12:05:42

01 Fővárosi Törvényszék

0 1 0 2 0 0 0 8 4 8 2 2 0 1 8

2 0 1 8 0 1 0 1 2 0 1 8 1 2 3 1

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.27 22.36.23



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

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

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 8

2 0 1 8 0 1 0 1 2 0 1 8 1 2 3 1

1 0 5 2 Budapest

Városház utca

9-11.

    

0 1 0 2 0 0 0 8 4 8 2

1 3 P k 6 0 0 7 0  1 9 9 9 7  

1 8 0 9 5 2 6 9 1 4 1

Hejüsz István nyá. mk. pv. alezredes

Budapest 2 0 1 9 0 5 0 4

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.27 22.36.23



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

536 526

536 526

536 526

525 526

374 525

151 1

11

11

536 526

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.27 22.36.23



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

1 248 724 1 248 724

1 253 831 1 253 831

86 64 86 64

1 141 618 1 141 618

2 501 1 555 2 501 1 555

2 501 1 555 2 501 1 555

1 896 1 418 1 896 1 418

446 136 446 136

0 0 0 0

6 6

2 2

2 350 1 554 2 350 1 554

2 350 1 554 2 350 1 554

151 1 151 1

151 1 151 1

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.27 22.36.23



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

500 500

26 32 26 32

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.27 22.36.24



PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

1 0 5 2 Budapest

Városház utca

9-11.

    

1 3 P k 6 0 0 7 0  1 9 9 9 7  

0 1 0 2 0 0 0 8 4 8 2

1 8 0 9 5 2 6 9 1 4 1

Hejüsz István nyá. mk. pv. alezredes

Főv. és Orsz. Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny

Az 1996 XXXVII. törvényben foglalt

közfeladatok ifjúsági és lakosság felkészítés

A Főváros általános és középiskolái, lakosság 

6745

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.27 22.36.24



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Ifjúsági verseny 500 250

XXIII. kerületi Ifjúsági verseny 200 100

Képzés, lakosság és civil szevezetk felkészítése 350 50

1 050 400

1 050 400

0 0

0 0

0 0

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.27 22.36.24



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

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

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott 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

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

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]

Mutató teljesítése

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

2 501 1 555

26 32

2 475 1 523

2 350 1 554

446 136

2 350 1 554

151 1

471 587

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.27 22.36.24



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Fővárosi Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny

FKF Nonprofit Zrt.

2018.03.01-2018.04.30.

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.27 22.36.24



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

XXIII. Kerületi Ifjúsági Verseny

Rail Cargo Terminal Bilk Zrt.

2018.03.01-2018.04.30.

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.27 22.36.24



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Fővárosi Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny

EGIS Gyógyszergyár

2018.03.01-2018.04.30.

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.27 22.36.24



Csatolt mellékletek

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

PK-442-03 Jegyzőkönyv

PK-442-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-442-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-442-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-442-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-442-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.27 22.36.24



PK-442
PK-442-02 Szöveges beszámoló

FPVKSZ-Beszamolo-2018_évrl.pdf



 

  

 

 

 

 

 

 
H-1052 Budapest, Városház u. 9-11. 
Tel.; Fax: 220-2043 

 

BESZÁMOLÓ SZÖVETSÉGÜNK 2018. ÉVBEN VÉGZETT 

MUNKÁJÁRÓL 
 

Tisztelt Tábornok Úr(ak)! 

Elnök Úr! 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

 

Szövetségünk Elnöksége és a magam nevében tisztelettel köszöntöm Önöket 

éves beszámoló közgyűlésünk alkalmából.  

Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm a közgyűlésünkön megjelent vendége-

inket. 

 

Szövetségünk alapszabályában foglaltak szerint Elnökségünknek kötelessége, 

hogy évente számot adjon munkájáról, a megoldásra váró, feladatokról, problémákról.  

Ennek teszünk eleget ma is, amikor elemezzük eddigi tevékenységünket, elvé-

gezzük a 2018. évi feladataink számbavételét.  

 

Tisztelt Tagtársaim! Kedves Vendégeink! 

Szervezetünk életét nem csak gyarapodás, épülés jellemzi, de sajnos egyre gyak-

rabban kell szólnunk arról is, hogy az elmúlt évben több kollégánk, kolléganőnk távo-

zott az élők sorából. 

 

Kérem Önöket, hogy 1 perces néma felállással emlékezzünk eltávozott társaink-

ra! 

Köszönöm. 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

A beszámolót és az éves feladatok meghatározását áthatja az a körülmény, hogy 

ma nem szokványos évi értékelést kell tennünk, ugyanis ebben az évben ünnepeljük 

szövetségünk megalakulásának huszadik évfordulóját.  

A beszámolónk összeállításánál továbbra is meghatározó, hogy mozgalmas, vál-

tozásokkal teli, azonban gazdaságilag a korábbi évekhez hasonlóan igen szerény évet 

tudhatunk magunk mögött. A változékonyságot döntően jogszabályi és az ehhez 

kapcsolódó szervezeti változások fémjelzik. 

Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség 

www.fpvsz.hu 
 

Adószám:   18095269-1-41 

Bankszámlaszám:  OTP 11705008-20465377-00000000 

http://www.fpvsz.hu/
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Mindezekből adódóan mostani közgyűlésünknek nem csak a beszámolást kell 

kiemelt feladatának tekintenie, hanem az elmúlt év jelentős eseményeinek, civil 

szervezetünk mindennapjait szabályozó új  jogszabályi és az ehhez kapcsolódó 

szervezeti változások alakulásának áttekintését is.   

 

A vázolt nehézségek ellenére elnökségünk mégis úgy látja, hogy tevékenységünk 

mégsem csak anyagi kérdés. Sőt elsősorban nem az! Elkerülhetetlen a tagszervezetek, 

együttműködők számának növelése. Még ilyen körülmények között is fokoznunk 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 találkoznak az emberekkel.  

 

Éves munkánk vizsgálatakor mindig gondot jelent, hogy mondanivalónk szakmai 

szempontból helytálló, ugyanakkor lényegre törő és ismétlésektől mentes legyen.  

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

2018. március 10-én került sor a Szövetségünk előző évi Beszámoló 

Közgyűlésére. Az ott elfogadott feladatok végrehajtása képezte szakmai munkánk alap-

ját.  

Szövetségünk elnöksége folyamatosan törekedett a munkatervben foglaltak 

maradéktalan végrehajtására. Ennek során kiemelt hangsúlyt kapott a szövetséget 

népszerűsítő tevékenység. Döntően internetes honlapunkon keresztül, továbbá 

rendezvényeinkkel népszerűsítettük a Polgári Védelmi, Katasztrófavédelmi feladatokat, 

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 Katasztrófavédelmi 

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 intézkedések végrehajtásában, 

de különösen a lakosság tájékoztatásában, felkészítésében, az ifjúság nevelésében, való 

részvételt, ezen feladatok végzését.  

 

Tevékenysége során együttműködik a Fővárosi Katasztrófavédelmi 

Igazgatósággal és szervezeteivel, elismerve annak szakmai iránymutatásait. 

Együttműködik továbbá a lakosság védelme, és felkészítése érdekében más önkéntes és 

civil szervezettel, így a Magyar Polgári Védelmi Szövetséggel, a Magyar Polgári 

Védelmi Tudományos Egyesülettel, az Új Akropolisz Kulturális  Közhasznú Egye-

sülettel, és a Megyei Szövetségekkel. 

 

A lakosságfelkészítés segítése szövetségünk alaprendeltetéséből adódik. Alap-

szabályunkban foglaltak alapján a lakosságfelkészítési feladatokat folyamatosan végez-
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tük, különös tekintettel az általunk kiemelten kezelt 10 – 18 éves korosztály irányában. 

Az Ifjúság felkészítését, versenyek szervezését, az abban való részvételt az Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetve a 

Magyar Polgári Védelmi Szövetség versenykiírása, útmutatása szerint végez-

tük/végezzük. 

2018. évi szakmai feladataink sorában kiemelkedő helyen szerepelt a felmenő 

rendszerű Fővárosi Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny. Miután a verseny keretében 

lakosságvédelmi állomás nem került beállításra, Szövetségünk szabadidős állomás ke-

retében igyekezett feleleveníteni a mindenkori védekezéshez szükséges lakosságvédel-

mi tennivalókat. 

A versenysorozat Fővárosi döntőjén 22 Általános- és 19 Középiskolás csapat 

versengett. A versenyen helyezést elért csapatok részére a Szövetség részéről serleg, 

érem, valamint egyéni tárgyjutalom került átadásra.  

Közreműködtünk továbbá a kerületi, kirendeltségi szintű, versenyek szervezésé-

ben, végrehajtásában, (tagjaink állomásparancsnokok, segítők voltak pl. a Dél-budai If-

júsági Versenyen.), továbbá az azokra történő felkészítésben, a versenyek anya-

gi/pénzügyi feltételeinek biztosításában, melyhez adománygyűjtést is végeztünk. Az 

adományokból, támogatásokból minden gyermek részesült valamilyen formában a ver-

seny napján.  

A beszámolási időszakban a szervezési feladatok mellett rendszeresen 

közreműködtünk kerületi iskolás csapatok felkészítésében is. Igy a II. kerületi Móricz 

Zsigmond Gimnázium csapatait ebben az évben is Vid Gábor Úr vezetésével az Új 

Akropolisz Kulturális Közhasznú Egyesület készítette fel a Fővárosi Katasztrófa-

védelmi Ifjúsági Versenyre, de a közösségi szolgálatra történő jelentkezés, így az eh-

hez kapcsolódó felkészítő munka jelentkezés hiányában, ebben az évben is elmaradt. 

Ugyanezt tapasztaljuk más iskolák vonatkozásában is. 

Az Ifjúsági versenyek szervezése és végrehajtása, azt 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 2018-ban is eredményesen vettünk 

részt a Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny országos döntőjének végrehajtásában. 

A tanulóifjúság felkészítése mellett kiemelt hangsúlyt kapott szervezetünk és 

együttműködőink szakmai felkészítése. 

 

 Ennek érdekében vettünk részt a Magyar Polgári Védelmi Szövetség, a Magyar 

Polgári Védelmi Tudományos Egyesület, valamint több hivatásos és civil szervezet ál-

tal szervezett rendezvényen, ünnepi megemlékezésen. 
 

Úgy ítéljük meg, hogy a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal 2014-ben 

megkötött új együttműködési megállapodás élő tartalommal való megtöltése, valamint 

a hatékony együttműködés érdekében még további közös tennivalóink vannak. 
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Ebben az évben is igyekeztünk eleget tenni a hivatásos, civil, valamint oktatási és 

gazdálkodó szervezetek által rendezvényeikre szóló meghívásainak. 

- részt vettünk az Ifjúsági versenyekre való felkészítések és a kerületi verse-

nyek végrehajtásában, 

- A Terézvárosi Mese óvoda megkeresésére 2018.09.24.-én játékos formájú 

bemutatót tartottunk veszélyhelyzetekben történő védekezés lehetőségeiről, a 

lehetséges védőeszközökről és módszerekről. 

- több kerületi oktatási intézmény felkérésére (II., X., XVII., stb) tagjaink hat-

hatós közreműködésével segítettük az ott folyó Katasztrófavédelmi felkészí-

tést. 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

A szakmai munka csak úgy végezhető eredményesen, ha annak anyagi fedezetét 

is megteremtjük. Ennek megfelelően 2018-ban is több pályázatot adtunk be, azonban a 

korábbi évekhez hasonlóan ezen időszakban sem sikerült támogatást nyernünk. 

Az elkövetkező időszak pályázati lehetőségeket továbbra is meg fogjuk ragadni 

és nem szegheti kedvünket az a tény, hogy sajnos mindez ideig nem részesültünk támo-

gatásban.  

 

Tisztelt közgyűlés! 

 

Szervezeti életünkben igen jelentős változás lesz a Pest Megye Polgári Védelmi 

Szövetség tagságának, működési területének és feladatainak átvétele. Az előző évi köz-

gyűlés felhatalmazása alapján ennek előkészítő munkálatait megkezdtük. A jogi, alap-

szabályi változások előkészítése ügyvédi munkavégzés keretében folyik. A végleges 

változásra, az új szervezeti struktúra kialakítására a 2020-as évben a választást követő-

en kerül sor. 

Elnökségi üléseinket havi gyakorisággal tartottuk, melyeken aktualizáltuk tenni-

valókat. Szövetségünk elnöksége folyamatosan törekedett a munkatervekben foglaltak 

maradéktalan végrehajtására. Ennek során kiemelt hangsúlyt kapott a szövetséget 

népszerűsítő tevékenység, döntően rendezvényeinken, és társ együttműködő partnere-

inkkel közös programokon való részvétellel.  

Szervezetünk életével kapcsolatban a következő fontosabb témákkal foglalkoztunk: 

- A Közösségi szolgálattal kapcsolatos feladataink, együttműködés az FKI-val.  

- Ifjúsági versenyekkel kapcsolatos felkészítési feladatok. 

- Részvétel a különböző társ szervek által szervezett rendezvényeken, azok érté-

kelése, következtetések levonása. 

- Saját rendezvényeinkkel kapcsolatos feladatok (közgyűlés, koszorúzás, ifjúsági 

verseny, stb.) 

- A tagsági nyilvántartás és az új tagsági igazolvánnyal kapcsolatos feladatok 

pontosítása. 

- Elismerésre javaslat elkészítése, felterjesztése  

- Évzáró összejövetelünk megbeszélése 
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- Támogatói, szponzori tevékenység helyzete, feladatai. 

 

Szövetségünk több éve vesz részt a Főváros gazdálkodó szervezetei, valamint a 

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 2018-ban is megszerveztük Szakmai kirándulá-

sunkat Erdélybe. A programon nem csak szövetségünk tagjai és családtagjaik, hanem 

támogatóink, együttműködő partnereink és szimpatizánsaink is részt vettek. Erdélyi 

szakmai utunk során a Nyerges-tetőn lévő 1848-as emlékparkban megkoszorúztuk a 

Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség nevében 2007-ben állí-

tott kopjafát.   

A hatnapos program keretében vendéglátóink tájékoztatást adtak munkájukról, 

lakosságvédelmi tapasztalataikról, többek között Zetelaka vízierőművének árvízvédel-

mi és vízellátó szerepéről. 

A szakmai program mellett lehetőséget biztosítottak Erdély gyönyörű tájainak, 

természeti szépségeinek, történelmi emlékeinek megtekintésére, gasztronómiai élmé-

nyek szerzésére.  

Itt kívánjuk megemlíteni, hogy 2018. október 11-14 között Szövetségünk fogad-

ta volna az erdélyi Kászon település Polgármesteri Hivatalának 8 fős küldöttségét. 

Az előkészületeket megtettük. a szervezőmunkát elvégeztük. A látogatás azonban tech-

nikai okok miatt elmaradt, így Szövetségünk életének bemutatására, a korábban kiala-

kult szakmai kapcsolat erősítésére, valamint Budapest nevezetességeinek és szakmai 

érdekességeinek bemutatására az átütemezés következtében csak ebben az évben (jelen 

közgyűlésünk utáni héten, 03.28-31-e között) kerül sor. Reméljük, hogy a következő 

évi beszámoláskor szép eredményekről, jó tapasztalatokról adhatunk számot. 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Fontos feladatunk a polgári védelmi hagyományok ápolása. A MPVSZ 

szervezésében részt vettünk és megkoszorúztuk a Légoltalom (Polgári Védelem) 

hőseinek a Budai Várban, a MH Hadtörténeti Intézet és Múzeum udvarán 

elhelyezett emléktábláját. 

Szövetségünk gondozásában már hagyománnyá vált minden év májusában a 

Lágymányosi (Rákóczi) híd pesti hídfőjénél álló és a II. világháború polgári áldozataira 

emlékező emlékmű koszorúzása, amely katonai tiszteletadással és a hazánkba 

akkreditált, a háborúban aktívan résztvevő országok nagykövetségei katonai attaséinak 

részvételével valósult meg.  
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Tisztelt Közgyűlés! 

 

Szövetségünk feladatainak sorában kiemelt hangsúlyt kapott az ifjúságnevelés-

hez, lakosságfelkészítéshez kapcsolódó rendezvények előkészítésében, végrehajtásában 

való részvétel, támogatók, keresése.  

A támogatók köre, sajnos szűk, így a támogatás formája és összege sem fedezi 

kötelező és tervezett feladataink végrehajtását. Amennyiben ez a fedezethiány folytató-

dik, a rendezvényeink korábbi színvonalát képtelenek leszünk tartani. 

A kiemelt támogatásokat szövetségünk az alábbiakban részletezett területeken 

használt fel:  

- Kerületi és Fővárosi Katasztrófavédelmi Ifjúsági versenyek előkészítésére, 

megszervezésére és lebonyolítására, a résztvevő, helyezést elért csapatok dí-

jazására, a rendezéshez kapcsolódó előkészítő munka rezsi anyagának biztosí-

tására. (Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit  

Zrt., EGIS Gyógyszergyár, Rail Cargo Terminal Bilk Zrt., MPVSZ tá-

mogatásából) 

- Országos Katasztrófavédelmi Ifjúsági verseny lebonyolításához szükséges 

tennivalókra (Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonpro-

fit  Zrt. támogatásából) 

- Az immár hagyományos Gyermeknapi rendezvényünk biztosítására (Fővá-

rosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit  Zrt. támogatá-

sából) 
- Szövetségünk működési feltételeinek biztosítására (Fővárosi Közterület-

fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit  Zrt., MPVSZ támogatásából) 
- XXIII. kerületi Ifjúsági versenyre: (a kerület által megkeresett gazdálkodó 

szervektől érkezett támogatások), itt kívánom kiemelni ezen a területen sokat 

dolgozó Szemákné Pápai Olga Úrhölgyet. 

 

Rendezvényeink megtartását, működésünk biztosítását 2018-ban több polgári 

szerv, szervezet és magánszemély támogatta:  

Többek között: 

- MPVSZ 

- Fornetti Kft. 

- Zwack Unicum Nyrt. 

- Vimpex Drink Kft 

- Pannon Kávé Kft. 

- Colibri Family Kft. 

- RAIKER Kfr. 

- CQ-73 Kft. 

- Fővárosi Állat- és Növénykert 

- Éltes Mátyás Általános Iskola és Gyermekotthon 

- Új Akropolisz Kulturális Közhasznú Egyesület 

- FŐKERT Nonprofit Zrt. 
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- FKF Zrt. 

- RAIL CARGO TERMINAL, BILK ZRT. 

- EGIS GYÓGYSZERGYÁR ZRT 

- Támogató magánszemélyek vonatkozásban a FEB beszámolóban részle-

tesen kitérünk. 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Ismertségünk biztosításának, fenntartásának elengedhetetlen eszköze az Internet. 

Ennek feladása beláthatatlan következményekkel járna. Szövetségünk honlapjának fo-

lyamatos megújítása tagságunk részéről rendszeresen megjelenő igény, de egyben tár-

sadalmi elvárás is.  

A beszámolási időszakban folytattuk az új RETRO hangulatot idéző külsővel 

rendelkező honlapunk, tartalommal történő megtöltését. A megújítást azonban nem te-

kintjük befejezettnek, folyamatosan alkalmazkodni kívánunk a megújuló igényekhez. 

Ennek részleteit rendszeresen megvitatjuk elnökségi üléseinken, de továbbra is várjuk 

tagságunk észrevételeit, javaslatait. 

Az átalakítás kezdetétől napjainkig a honlapon egy statisztika látható, hogy napi, 

heti, havi szinten hogyan alakul a látogatottság helyzete.  

Mindezekből fakad, hogy sürgető feladatként jelentkezik Szövetségünk tömeg-

bázisának szélesítése, melyet évek óta folyamatosan tervezünk kisebb-nagyobb sikerrel.  

Kiemelt feladatunk volt a tagság szabadidős tevékenységének, pihenésének segí-

tése. 

Már évek óta szervezzük, így elmondhatjuk, hogy hagyománnyá vált tagságunk, 

munkatársaink, és barátaink családtagjai számára a Városligetben megrendezésre került 

gyermeknapi program szervezése, melyen 2018-ban korábbi évekhez képest keveseb-

ben vettek részt. A rendezvényen 47 gyermek és 50 felnőtt kísérő volt jelen.  

A szakfeladatok hatékony végzésének elengedhetetlen feltétele tagságunk össze-

hangolt közös tevékenysége. Közösségünk erősítését célzó évzáró közösségi rendez-

vényt szerveztünk decemberben, ahol baráti beszélgetés közben lehetőség nyílt a tagsá-

gunkat, feladatainkat érintő kérdések személyes megvitatására. 

Taglétszámunk, támogatottságunk és az utánpótlás erősítésére tekintettel hozzá-

kezdtünk szövetségünk ifjúsági tagozatának létrehozásához. A kezdeti lépések után 

szükségessé válik a cselekvőbb szervező munka, hogy kitűzött céljaink teljesüljenek.  

Továbbra is sürgető feladat - amit a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság is 

elvár- a középiskolás fiatalok közösségi szolgálatának teljesítéséhez szükséges feltéte-

lek biztosítása. Jelenleg a katasztrófavédelmi felkészítés végrehajtásában történő köz-

reműködés mutatkozik egyedüli területnek, melynek részleteit az FKI Polgári Védelmi 

Főfelügyelőjével egyeztetve a felkészítéseket meg kell kezdeni. Ebben várjuk a szövet-

ség valamennyi tagjának cselekvő közreműködését. 

Végezetül itt szeretnénk megköszönni tagságunk, támogatóink, önzetlen 

segítségét, akik nélkül a 2018-as év feladatait nem tudtuk volna végrehajtani. Munkánk 
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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, 2019. évre tervezett főbb feladatait, irá-

nyait: 

  

- a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal megkötött együttműködési 

megállapodásban foglaltak végrehajtása.  

- A Fővárosi Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny megszervezésében és lebo-

nyolításában való közreműködés, a kerületi versenyek végrehajtásában való 

részvétel.  

- Közreműködés az Országos Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny megszerve-

zésében és lebonyolításában. 

- Az MPVSZ-el együttműködve közreműködés az általuk szervezett rendezvé-

nyeken, konferenciákon. 

- Fővárosi szintű megemlékezések, koszorúzások szervezése, illetve országos 

szintű szervezéseken történő részvétel. 

- Közreműködés más nemzetközi továbbképzések, szakmai utak szervezésében.  

- Részvétel a váratlan katasztrófahelyzetek felszámolásában, elhárításában. 

- Közreműködés a létrehozott önkéntes mentőszervezetek, valamint a tanintéze-

ti hallgatók katasztrófavédelmi, lakosságvédelmi felkészítésében. 

- Kidolgozni a közösségi szolgálat teljesítésének formáit és az FKI-val együtt-

működve meg kell kezdeni a fiatalok körében történő népszerűsítését. 

Együttműködési megállapodások kötése az érintett tanintézetekkel. 

- A hagyományos erdélyi szakmai út (kirándulás) megszervezése. 

- Helyi és központi pályázatok figyelése, a lehetőségekhez képest pályázatok 

benyújtása. 

- Szervezetünk tömegbázisának bővítése, együttműködés más civil szerveze-

tekkel.  

- a Pest Megye Polgári Védelmi Szövetség tagságának, működési területének és 

feladatainak átvétele. 

 

Kérjük Önöket, hogy a beszámolónkat vitassák meg, szükség esetén egészítsék ki 

és fogadják el! 

 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!   
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