
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

2020.05.26 20:45:51

01 Fővárosi Törvényszék

Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség

0 1 0 2 0 0 0 8 4 8 2 2 0 1 9

2 0 1 9 0 1 0 1 2 0 1 9 1 2 3 1

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.05.26 20.55.24



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

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:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-542

2019. év

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

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 9

2 0 1 9 0 1 0 1 2 0 1 9 1 2 3 1

Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség

1 0 5 2 Budapest

Városház utca

9-11.

    

0 1 0 2 0 0 0 8 4 8 2

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

1 8 0 9 5 2 6 9 1 4 1

Hejüsz István nyá. mk. pv. alezredes

Budapest 2 0 2 0 0 5 0 2

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.05.26 20.55.24



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 eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség

526 555

526 555

526 555

526 532

525 527

1 5

16

16

7

526 555

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.05.26 20.55.24



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. 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

Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség

724 750 724 750

831 1 520 831 1 520

64 47 64 47

618 1 432 618 1 432

1 555 2 270 1 555 2 270

1 555 2 270 1 555 2 270

1 418 1 660 1 418 1 660

136 605 136 605

1 554 2 265 1 554 2 265

1 554 2 265 1 554 2 265

1 5 1 5

1 5 1 5

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.05.26 20.55.25



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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség

516 516

32 41 32 41

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.05.26 20.55.25



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

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:

PK-542

2019. év

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

Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség

1 0 5 2 Budapest

Városház utca

9-11.

    

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

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

5412

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.05.26 20.55.25



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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség

Ifjúsági verseny 250 612

XXIII. kerületi ifjúsági verseny 100 0

Képzés, lakosság és civil szervezetek felkészítése 50 50

400 662

400 662

0 0

0 0

0 0

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.05.26 20.55.25



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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség

1 555 2 270

32 41

1 523 2 229

1 554 2 265

136 605

1 554 2 265

1 5

587 605

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.05.26 20.55.25



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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség

Gyereknap megszervezése

FKF Nonprofit Zrt.

2019.04.01-2019.06.10.

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.05.26 20.55.25



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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség

Fővárosi és kerületi ifjúsági versenyek

Richter Gedeon Nyrt.

2019.03.01-2019.04.30.

200 000

200 000

200 000

200 000

41 510

158 490

200 000

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.05.26 20.55.25



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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség

Fővárosi és kerületi ifjúsági versenyek

Egis Gyógyszergyár Zrt.

2019.03.01-2019.04.30.

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.05.26 20.55.25



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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség

Fővárosi és kerületi ifjúsági versenyek

Fővárosi Önkormányzat

2019.03.01-2019.04.30

361 557

361 557

361 557

361 557

347 830

13 727

361 557

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.05.26 20.55.25



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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség

20 éves ünnepi közgyűés

Fővárosi Önkormányzat

2019.02.01-2019.04.30.

154 400

154 400

154 400

154 400

106 333

48 067

154 400
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Tisáelt Tábornok Úr!
Ehok ú!
Tisxelt Hölgyeim és Uraim!

Szövetségünk Elnöksége és a magam nevében tisáelettel köszöntöm
Ön öket b e számo 1 ő, tisnűj itő kőzgyűl é sünk alkalm áb ó 1 .

Tisáelt Tagtársaim! Kedves Vendégeink!
Szervezetünk életét nem csak gyarapodás, épülés jellemzik, de sajnos egy-

re gyakrabban kell szólnunk arról is, hogy az elmúlt időszakban több kollégánk,
kolléganőnk távozott az élők sorából.

Kérem Önöket, hogy 1 perces néma felállással emlékezzünk eltávozott
társainkra!

Köszönöm.

Alig egy év telt el azőta, hogy 2019. március 22-én Közgyűlésen értékel-
tük végzett munkánkat és elfogadtuk éves munkatervünket. Az a Közgyűlés
mégis emlékezetes számunkra, hiszen ott ünnepelttik meg Szövetségünk fennál-
lásának 20. évfordulóját. Az ünnepség, illetve megemlékezés színvonalát emelte
a Bp. IV. kerületi CsokonaiYitéz Mihály Altalános Iskola és Gimnázium diákja-
inak színvonalas műsora, melyet énekszámok, néptánc, szavalat hangszeres elő-
adás tett színessé. A műsor szewezésért ismételten köszönetet mondunk kácsor-
né Török Ildikónak.

Tiszelt Közgytilés!
Az alapszabáIyban foglaltak szerint az Elnökségnek kötelessége, hogy

ötévente számot adjon munkájáról, a megoldásra várő, feladatokról,
problémákról és előkészítse a szövetség tisztújítását. Ennek teszünk eleget ma is,
amikor elemezzik eddigi tevékenységünket. A ciklus értékelésében
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adni a 2019. évi feladatok számbavételének is.
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A beszámolók összeállításánál nem voltunk könnyű helyzetben.
Mozgalmas öt év van mögöttünk. A jelentős változások alapvetően már az

előző beszámolási időszakban 20l1-tőI elkezdődtek, és gyakorlatilag napjaink-
ban is tartanak. A változatosságot döntően a civil szewezeíünk mindennapjait
meghatároző űj jogszabályi és az ellhez kapcsolódő szervezeti változások fem-
jelzik

Emlékeztetőül három alapvető dolgot említek meg:
l) A jogszabályi és szervezeti változások jelentősen átalakították aköz-

igazgatás rendszerét, így a Szövetségünkkel kapcsolatban álIő
önkormányzatokat is. A korábbi kapcsolatrendszer teljesen átalakult. A
munkahelyváItozások miatt érintett személyek jelentős része el is
távolodott a szövetség kerületi feladatainak prop agáIásátől, segítésétől,
amiben korábban igen sok munkát végzett.

2) A katasrtrőfavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények mó-
dosításáról szóló 20ll. évi CXXUil. törvény 2012. január l-től új
alapokra helyeáe a katasrtrófavédelmet, melyh ez űj szew ezetet alakí-
tott ki. A váItozások miatt a Fővárosi Katasztrófavédelmi lgazgatőság
(FKI) kerületi állománya is jelentős fluktuáciőn, valamint az átszerve-
zésből adódó átstrukturálódáson esett át, ami új feladatok megfogal-
mazásátt jelentette a Szövetség számára is. Ennek igyekeáünk eleget
tenni az éves beszámolók értékelésében és az új aktuális feladatok
megfogalmazásában. Ez adta alapját annak is, hogy 20l4-ben új
együttműködési megállapodást kötöttünk a Fővárosi Katasztrófavé-
delmi lgazgatősággal. Ugy ítéljük meg, az egyűttműködési megálla-
podás élő tartalommal való megtöltése, valamint a hatékony együttmű-
ködés érdekében még további közös tennivalóink vannak.

3) Az egyesülési jogról, aközhasznú jogállásról, valamint a civil szerve-
zetek működéséről és támogatásáról szóló 20II. évi CLXXV. törvény
/Civil törvényi is új helyzet eIé állított bennünket. Megsánt a kiemel-
ten közhasznú minősítés és az ehhez kapcsolódó kedvezmények köre.
Ez aváltozás megfontolásra késztette korábbi támogatóinkat is.

A Civil törvény jogszabáIyi kötelezése értelmében át kellett dolgoznunk
alapszabályunkat. A módosításokat 2014-ben külön közgyűlésen hajtottuk vég-
re. Azűj alapszabályban foglaltaknak megfelelően került sor 2015. február 20-
án a Szövetségünk Beszámoló és TisztújitőKözgyűlésére, melyet az elnökség
mandátumának lejá*a és a jogszabályi változások is indokoltak. A választás
eredményeként szövetségünk új elnöksége 3 fő tisaségviselőből és 6 fő elnök-
ségi tagból áll. En követően a jogszabályi előírásoknak eleget téve a Szövetsé-
get újra be kellett jegyertetnünk a Fővárosi Törvényszéken. Ehhez a
dokumentumait, határozatait Qegyzőkönyvét, jelenléti ívét, a
szabáIyt stb.), fel kellett terjesáeni. /!l.\

ió
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A Fővárosi Törvényszék 2015. 05. 28-án kelt levelében hiánypótlás
teljesítésére kötelezett bennünket, melynek rendkívüli közgyűlés összehívásával
2015. 06. 19-én tettünk eleget.

A hiánypótlást követően Szövetségünket a Fővárosi Törvényszék 0I-
0 2 - 0 0 0 8 4 8 2 szám alatt 2015. október 27 -én törvényesen bej egyeáe.

Tisztelt Közgyűlés!

Ahhoz, hogy szövetségünk alapfeladatának megfelelően segíteni tudja
Budapest lakosságának katasúrőfák elleni védelmét) a Fővárosi
Katasúrőfavédelmi lgazgatőság ez irányú munkáját, követnie kellett és kell a
változásokat. A sok változás miatt is igen mozgalmas, azonban gazdaságilag
szerény éveket tudhatunk magunk mögött.

Munkank eredményeit, sokszínűségét tagságunk önzetlen munkája, a
társ adalmi fe l adatok terén ki fej tett aktivitása b izto sította.

Tekintettel ana, hogy tevékenységünkről az évente megtartott
közgyűléseken részletesen beszámoltunk, így most alapvetően átfogő képet
kívánunk adni a közös munkáról.

Tisztelt közgyűlés!

Szövetségünk elnöksége folyamatosan törekedett a munkatervekben
foglaltak maradéktalan végrehajtására. Ennek során kiemelt hangsúlyt kapott a
szövetséget népszenisítő tevékenység. Döntően rendezvényeinkkel
népszenisítettük a Polgári Védelmi, Katasztrőfavédelmi feladatokat,
hozzájárultunk a lakosság biáonságérzetének fokozásához. Tagságunk
törekedett arra, hogy a szahnai megjelenés során minden helyzetben figyelmet
irányítson a társadalmi-, szövetségi munkára.

Ennek alapját az adja, hogy a Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófa-
védelmi Szövetség Önkéntes tagságból álló közhasznű tevékenységet folytató
szewezet A Szövetség kiemelt feladatának tekinti a természeti és civilizációs
katasztrófák esetén, bajbajutott lakosság és anyagi javak védelmét szolgálő
intézkedések végrehajtásában, de különösen a lakosság tájékortatásában,
felkészítésében, aziflúság nevelésében, való részvételt ) ezen feladatok végzését.

Tevékenysége során együttműködik a Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatősággal és szervezeteivel, elismerve annak szakmai iránymutatásait.
Együttműködik továbbá a lakosság védelme, és felkészítése érdekében más
önkéntes és civil szetvezeítel, így a Magyar Polgári Védelmi Szövetséggel, a
Magyar Polgári Védelmi Tudományos Egyesülettel, a, Úi Akropolisz Kul-
turális Közhasznú Egyesülettel, és a Megyei Szövetségekkel.

Szövetségünk rendeltetéséből adódóan a szakmai feladato
felkészítés támogatását,
feladatunknak. irl

P-&
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Nézzük a tényeket a felkészítés terén:
A felkészítésben fontos szerepet játszott saját ismereteink bővítése is.
Úgy értékeljük, hogy felkészülésünket és szakmai munkánkat segítette a

korábbi években elkezdett és így 2015-ben is megrendezett Európai Önkéntes
Polgári Védelmi Szervezetek Fóruma (EVCPF) konferenciáján, majd az aú.
követő munkaműhely tevékenységében történő részlrétel. Sajnos, ezen konfe-
renciák sorozata megszakadt.

Szakmai felkészültségünk fejlesáését segítette továbbá, hogy a Magyar
Tudományos Akadémia Környezet és Egészség Bizottsága meghívására
20l7-ben képviseltethettük magunkat ,,A társadalom, mint meghatároző kör-
nyezeti tényező hatásai és az alkalmazkodás lehetőségei" című tudományos ülé-
sén.

A Fővárosi Katasztrőfavédelmi lgazgatősággal és a Magyar Polgári
Védelmi Szövetséggel együttműködve előkészítettük a Norvég Civil Alap pá-
lyázatán nyert támogatás felhasználásával végrehajtott Kahsrtrőfavédelmi
zár ő gy ako rl atot, me lyn ek tenn i val ó it e gy eúettik az F KI i g az g atőj áv al.

A zárőgyakorlatra 2017. április 19-én a Fővárosi Kaásztrőfavédelmi
Ifiúsági Verseny után került sor a Fővárosi KatasárófavédelmiIgazgatőság által
készített levezetési terv alapján. Helyszíne a Hajőgyári sziget Szekér Csárda
melletti csónakház területe volt.

A gyakorlat megkezdése előtt a résávevő csapatok és kísérőik részére a
verseny központi helyszínén Puzder Attila nyá. pv. alezredes tartott felkészítő
tájékoztatást.

A gyakorlatot megelőző napokban azI., a III., MY., a XVI., a XIX., és a
XXII. kerületi önkormányzat, illetve Védelmi Bizottság részére felkészítő elő-
adást tartottPuzder Attila nyá. pv. alezredes és Hejüsz István nyá. mk. pv. alez-
redes.

Tisztelt Közgytilés!
A beszámolási időszakban felkérésre több alkalommal tartottunk

l akos ságfe Lkészítő fo g1 alkozást, i 1 letve közreműködtünk bemutatókon.
A Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrőfavédelmi Szövetséggel való

évtizedes együttműködés jegyében 2016. januárjában urÚi Akropolisz
Kulturális Közhaszrú Egyesület 41 önkéntese 2x4 őrás áwízvédelmi képzésen
vett részt urÚl Akropoliszbudai központjában. Az elméleti képzést, amely az
ország legjelentősebb kockázati tényezőjével szembeni védekezésről szőIt, a
területen nagy tapasztalatra szert tett szakemberek tartották.

2016. november hónapban támogatónk a Peridot-Line Kft. dolgozói és a
felkészítésnek helyet adó Budapest Terézvárosi Gyülekezet megjelent
állampolgárai részére lakosságvédelmi felkészítés és forum került megtartásra
18 órában.

A felkészítésen megjelentek átfogó elméleti és gyakorlati ism
tak a lakosság tájékortatás feladatairól valamint módszereiről a tel
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lévő és várhatő veszélyforrásokról, az ellenük való védekezés feladatairól benne
a lakosság részvételi lehetőségeiről, a megelőzés és mentés tennivalóról, a la-
kosságtól elvárt magatartási formákrőI, szabályokról, a polgári védelmi (kataszt-
ró favédelmi) szerv ezetek fe l ép íté sérő 1, fe l adatairól, működé sérő l.

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit
Részvénytársaság felkérésére 201,7. októberében részt vettünk a Fővárosi
Hulladékhasznosító Mű XV. kerületi telephelyén rendezett Környezettudatos-
sági Napon, melyet családi nyílt nappá szélesítettek. A rendezvényen önálló
munkahelyet kapfunk, ahol a lakosság figyelmét a gondatlan veszélyokozásra és
a bekövetkezett helyzetekben történő védekezés lehetőségeire igyekeztünk irá-
nyítani.

Az intézmények, tanintézetek által szetvezett nyílt napok keretében foko-
zottan törekedtünk a katasárófavédelmi feladatok, védekezési módszerek és a
védőeszközök népszerűsítésére.

,Így volt ez 2017. május 2-án is, amikor a Budapest X. kerületi Eltes Má-
tyás Altalános Iskola és Kollégium Környezetvédelmi projektnapjának kereté-
ben Sipos András és Puzder Attila nyá. pv. alezredesek képviselték Szövetsé-
günket és az iskola tanulóinak továbbá arendezvényen megjelenteknek bemutat-
tak polgári védelmi, védőeszközöket, ismertették a védekezés során követendő
magatartási formákat, szabáIyokat, tájékoúatást adtak a hívatásos katasztrófavé-
delmi szervek és a védekezést segítő civil szervezetek feladatairól.

ATerézyárosi Mese Ovoda évente ismétlődő megkeresésére három al-
kalommal tartottunk játékos formájú bemutatót veszélyhelyzetekben történő
magatartási formákrőI, a védekezés lehetőségeiről, továbbá a lehetséges védő-
eszközökről és módszerekről. A Mischinger Gábor által szervezett felkészítése-
ken résá vett Sebes Péter nyá. pv. ezredes, Mészáros Etelka ka. és Hejüsz István
nyá. mk. pv. alezredes, Koók Zsőfia ka., Puzder Attila nyá. pv alezredes. Az el-
múlt évben ezt a kérelmet sajnos technikai okok miatt a megelőző napon vissza-
vonták.

IJgyancsak felkérésére 20l8-ban több kerületi oktatási intézményben (pl.
II., X., XVll.,kerület stb.) tagságunk hathatós közreműködésével segítettük az
ott folyó Katasztrófavédelmi felkészítést.

A lakosságfelkészítés segítése Szövetségünk alaprendeltetéséből adódik.
Alapszabályunkban foglaltak alapján ert a munkát folyamatosan végeáük, kü-
lönös tekintettel az általwtk kiemelten kezelt 10 - l8 éves korosztály irányában.
Az Ifiúság felkészítését, versenyek szewezését, az Országos Katasztrőfavédelmi
Főigazgatóság, a Fővárosi Katasárófavédelmi lgazgatőság illetve a Magyar
Po l gári Véde lmi S zövets é g versenyki írása szerint v é geztllV v égezzük.

Ennek megfelelően minden évben résú" vettünk az FKI által szewezett
felmenő rendszerű Katasztrófavédelmi Ifi úsági Verseny Fővárosi
előkészítésben, megszervezésében, végrehajt ásában, különös fi gyel
a lakosságvédelmi feladatokra.
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Miután 20I7-tőI kezdődően a verseny keretében önálló lakosságvédelmi
állomás nem került beállításra, Szövetségünk szabadidős állomás keretében
igyekezett feleleveníteni a mindenkori védekezéshez szükséges lakosságvédelmi
tennivalókat. Ugyanakkor jeleáük az FKI Polgári védelmi Főfelügyelőjének,
hogy a téma kihagyása gyengíti a fiatalok kahsrtrőfavédelmi felkészültségét,
valamint az országos versenyen történő eredményes szereplés lehetőségét.

A felkészítő munka keretében felkérésre közreműködtünk a kerületi, ki-
rendeltségi versenyek szervezésében, végrehajtásában, (tagjaink állomáspa-
rancsnokok voltak), továbbá az azoha történő felkészítésben, a versenyek anya-
gilpénzugyi feltételeinek biáosításában, melyhez adománygyűjtést végeztünk.
Az adományokból minden gyermek részesült, valamilyen formában a verseny
napján. Ezen a területen kiemelhetjük a XXI[. kerületi versenf, ahol már évek
óta kiemelkedő munka folyik az előkészítés, felkészítés és végrehajtás terén.

A Fővárosi Katasárófavédel mi lgazgatóság Polgári Védelmi Főfelü gye-
lője Csepregi Péter tűo. alezredes úr közös munkaértekezlet összehívását
kezdeményezte, melynek témája a Szövetség és azFKI a20l7-18-as tanév során
történő együttműködésében rejlő lehetőségek minél szélesebb kiak.názásáta, a
szövetség által folytatott és a középiskolákban végrehajtott felkészítések közös-
ségi szolgálatba való integrálása és ezen felkészítés minél szélesebb rétegek
számára elérhetővé tétele érdekében..

A munkaértekezleten vállaltuk, hogy a Katasúrófavédelmi Ifiúsági Ver-
senyekre történő felkészítés keretében felkérésre lehetővé tesszük a diákok kö-
zösségi szolgáIatának teljesítését is, az elvégzett munka dokumentáIásátpedigaz
FKI-val együttműködésben végezzúk. Ezzel a lehetőséggel a budapesti iskolák
nem éltek. Miután közös célunk és érdekünk a felkészítés, így a közös munka
lehetőségének kial<názása érdekében szükségessé vált és válik e területen a szo-
ro sabb együttműködés me gval ó s ítása az FKI -val.

A beszámolási időszakban a szeryezési feladatok mellett rendszeresen
közreműködtünk kerületi iskolás csapatok felkészítésében is. A II. kerületi Mó-
ricz Zsigmond Gimnázium csapatait tobb éven keresziil Vid Gábo. Ú. yeze-
tésével azUj Akropolisz Kulturális Közhasznú Egyesület készítette fel a Fő-
városi Katasztrőfavédelmi Ifiúsági Versenyekre, de a közösségi szolgálatra tör-
ténő jelentkezés, így az ehhez kapcsolódó felkészítő munka jelentkezők hiá-
nyá b a n elmaradt. U gy anezt tapasztaljuk más i sko l ák vonatkozásáb an i s.

A Magyar Polgári Védelmi Szövetség felkérésére a beszámolási időszak
minden évében eredményesen vettünk részt aKatasúrófavédelmi Ifiúsági Ver-
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továbbá együttműködő partnerei sikeresen tudnak egy adott cél érdekében
együtt, közösen dolgozni.

Tisaelt Közgyűlés!
Szövetségünk korábban több mint 10 éven keresztül vett résá a Főváros

gazdálkodő szervezetei, valamint a kerületi kollégák és önkormányzati dolgozók
részéte meghirdetett külfoldi tanulmányutak szewezésében. Eddigi útjainkon a
bozzánk hasonló veszélyeztetettségű országok, megyék katasztrőfavédelmi
helyzetérőI, veszéIyeúetettségéről, a kőzigazgatás és a hivatásos
katasztrófavédelmi szervek kapcsolatáról, továbbá a lakosság és az ifiúság
fe l ké szíté sének kérdés e ir ől szer ertünk i sm ereteket.

Hagyományunknak megfelelően évente megszerveáük Szakmai
kirándulásunkat 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 mindig megkoszorűúuk a Fővárosi Polgári Védelmi
és Katasztrófavédelmi Szövetség nevében 2007-ben állított kopjaf;ít.

2016. évtől kezdődően Szövetségünk évente fogadta az erdélyi Kászon
település Polgármesteri Hivatalának viszontlátogató küldöttségét, részükre
hasznos szakmai programokat szerveztünk. A látogatás lehetőséget biztosított a
Szövetség életének bemutatására, a korábban kialakult szakmai kapcsolat
erősítésére, valamint Budapest nevezetességeinek és szakmai érdekességeinek
bemutatására Köszönjük mindazon tagtarsaink munkáját, akik személyesen,
vagy bármilyen más módon segítették vendégeink ellátását, patronáIását.

Tisztelt Közgyűlés!
Fontos feladatunk a polgári védelmi hagyományok ápolása.
A MPVSZ szervezésében minden évben megkoszorúztuk a Légoltalom

(Polgári Védelem) hőseinek a Budai Várban, a MH Hadtörténeti Intézet és
Múzeum udvarán elhelyezett emléktáblájat.

Szövetségünk gondozásában már hagyománnyá vált minden év májusában
aLágymányosi híd pesti hídfőjénéI állő és a II. világháború polgári áldozatai-
ra emlékező emlékmű koszorúzása, amely katonai tiszteletadással és a ha-
zánkba akkreditált, a háboruban aktívan résávevő országok nagykövetségei ka-
tonai attaséinak részvételével valósult meg.

Szövetségünk 2015. december 12-én ünnepi közgyűléssel emlékezett
meg a Magyar Légoltalom 80 évéről. A közgyűlésen több előadás hangzott el,
melyek betekintést adtak az elmúlt 80 év történéseibe, előrevetítve a jövő felada-
tait. A Katasztrófavédelem Központi Múzeuma jóvoltából egyiól sikerült kiállí-
tással mutattuk be az elmúlt 80 évet. A rendezvény a, Eltes Mátyás Általáno,
iskola és Kollégium tanárai és diákjai közreműködésével betanult kis óvóhelyi
életképpel záruIt. Hagyományainkat tovább ápolva ebben az évben a 85. évfor-
duló megemlékezésit, rendezvényeit kell előkészítenünk, amihez várjtP'rS,ffiQ;t'
MPVSZ útmutatásat és tagságunk aktivitását. ,ír§' Á §

|!, & 3)''U_W,§,
\"re^ 4L,,\" t)it§Yí N\r;11ll 11_,_7
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A Magyar Polgári Védelmi Tudományos Egyesület megkeresésére és
szervezésében részt vettíink Petrőcry István nyá. ezredes a Légoltalmi Liga első
ügyvezető elnöke em léktábláj ának me gkoszo rűzásán a XI. kerü l etben.

Az FKI igazgatőjának meghivására résú. vettünk az Igazgatóság október
23-i ünnepségein, ezameghívás azonbanazutóbbi évben elmaradt. Képviseltet-
tük magunkat a Fővárosi Katasztrófavédelmi lgazgatóság Halottak Napja
alkalmából tartott megemlékezésén, a IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó-
paranc§nokság épüIeténél, a Tűzoltó Hősi Emlékparkban, ahol koszorut he-
lyeáünk el.

Tisztelt Közgyrilés!
Szövetségünk feladatainak sorában kiemelt hangsúlyt kapott az ifiúságne-

veléshez, lakosságfelkészítéshez kapcsolódó rendezvények előkészítésében,
végrehajtásában való részvétel, támogatók, szponzorok keresése.

A támogatók köre, sajnos szűk, így a támogatás formája és összege sem
fedezi kötelező és tervezett feladataink végrehajtását. Amennyiben ez a fedezeí-
hiány folytatódik, a rendezvényeink korábbi színvonalát képtelenek leszünk tar-
tani.

Rendezvényeink megtartását rendszeresen támogatta a MPVSZ, a Fővá-
rosi Önkormányzat, a Fővárosi Katasárófavédelmilgazgatóság, a Magyar Hon-
védség Hadkiegészítési és Központi Nyilvántartő Parancsnoksága, a Fővárosi
Vízművek Zrt., a Fornetti Kft., a Fővárosi Állat- és Növénykert, a Peridot-Line
Kft., a Sir Lancelot Középkori lovagi Etterem, urÉlt"" Mátyás Áltulár,o, Iskola
és,, Gyermekotthon, az Ú: Akropolisz Kulturális Közhasznú Egyesület, a
FOKERT Nonprofit Zrt., Zwack Múzeum és Látogatóközpont

- Csepeli Helytörténeti Gyűjtemény - Polgári védelmi óvóhely és vezetési pont,
a BUSZESZ Zrt., Kékkúti Asványvíz Zrt, FKF Zrt., Richter Gedeon Zrt. . En a
felsorolást a teljesség igénye nélkül tettük, ugyanis támogatóink köre különösen
a beszámolási időszak elején ennél bővebb volt.

Elnökségünk tudja, hogy a szakmai munka csak úgy végezhető eredmé-
nyesen, ha annak anyagi fedezetét is megteremtjük. Ennek megfelelően évente
több pályázatot (működési célú és szakmai feladatra vonatkozó) adtunk be,
azonban a korábbi évekhez hasonlóan ezen időszakban sem sikerült támogatást
nyemünk. Elutasítást ugyan nem kaptunk, de a várólistán mindig 900 feletti sor-
számmal szerepeltünk. A Pályázatok megírásában Hejüsz István nyá. mk pv.
alezredes, továbbá Vid Gábor és Puzder Attila nyá. pv. alezredes végzett ki-
emelkedő munkát. 20l9-ben nem pályéztunk.

Ismertségünk biztosításának, fenntartásának elengedhetetlen eszköze az
Internet. Ennek feladása beláthatatlan következményekkel járna. A beszámglásr_
időszakban megtörtént honlapunkon a korábban jeIzettúj felület kialalí ee!ts'SÜ
;i;"Ö;j;;1i"o*: ö;i#iöd öffi i"ií;;á?,ffi;;i ffi ffiffi o, n\
megújítást azonban nem tekintjük befejezettnek, folyamatosan alkiíSlazkoffi t\

őa
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kívánunk a megújuló igénye\<hez. Ennek részleteit rendszeresen megvitatjuk el-
nökségi üléseinken, de továbbra is várjuk tagságunk észrevételeit, javaslatait.

A vázolt nehézségek ellenére elnökségünk űgy látja, hogy tevékenysé-
günk mégsem csak anyagi kérdés. Sőt elsősorban nem az| Elkerülhetetlen atag-
szerv ezetek, együttműködők számának növelé se. Még ilyen körülmények között
is fokozni kell a lakosság felé irányuló tájékodató munkát, megnyerve az állam-
polgárokat a társadalmi feladatokhoz is.

Mindezekből adódóan sürgető feladatként jelentkezik Szövetségünk tö-
megbázi s ának széle sítése.

Tisaelt Közgyűlés!
Kiemelt feladatunk volt a tagság szabadidős tevékenységének, pihenésé-

nek segítése. Miután már évek őta végezzük, így elmondhatom, hogy hagyo-
mánnyá vált tagságunk, kollégáink, és barátaink családtagjai számára a Városli-
getben megrendezésre került gyermeknapi program szervezése, melyen a résú.-
vevők száma a korábbi évekhez képest kevesebb.

Szövetségünk régi adósságának tett eleget, amikor 2011-ben \étrehoúa,
megalakítotla a Nyugdíjas Klubot. A polgári védelem korábban nyugdíjba vo-
nult tagjainak nem volt a szakmához, az állománykategóriáhozkőzvetlenül kap-
csolódó Klubja. A kezdeti lelkesedés után a közös munka iránti igény mérséklő-
dött. Szi,ikséges kihangsúlyozni, hogy a klubélet rendszerességét, színvonalának
növelését kiemelt feladatként kell kezelnünk, eü. a tagság is elvárja, de ebben a

me gvál asztott klubvezető s é g határ ozott c sel ekvé sére van szüksé g.

A Katasárófavédelem átszervezése kapcsán különös hangsúlyt kap a ka-
tasztrőfavédelmi szervezet új strukturájával való kapcsolatunk, együttműködé-
sünk a Fővárosi Tűzoltószövetséggel.

Beszámolónk végére érve az Elnökség áItaI megfogalmazottanvázolom
Szövetségünk további tevékenységének, elsősorban 2020. évre terve-

zett főbb irányait:
- a Fővárosi Katasúrőfavédelmí lgazgatősággal megkötött együttműkö-

dési megállapodásban foglaltak végrehajtása.
- A Fővárosi Katasztrőfavédelmi Ifiúsági Verseny megszervezésében és

lebonyolí tásában v alő közreműködés, a kerül eti versenyek végrehajtá-
sában való részvétel.

- Közreműködés az Országos Katasárófavédelmi Ifiúsági Verseny meg-
szerv ezésében és lebonyolításában.

- Az MPVSZ útmutatása alapjánközreműködés a Légoltalom megalaku-
lásának 85. évfordulójához kapcsolódó megemlékezések előkészítésé-
ben, meg szerv ezésében, végrehaj tásában.

- Közreműködés az MPVSZ-eI áItal szewezetr
renciákon. 1sJ

oY

óo
,é,,\Á_

rendezvényeken
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- Fővárosi szintű megemlékezések, koszorűzások szervezése, illetve or-
szágos szintű szervezéseken történő részvétel.

- Közreműködés más nemzetközi továbbképzések, szakmai utak szerve-
zésében.

- Részvétel a v árat|an katasztrófahelyzetek felszámolásában, elhárításá-
ban.

- közreműködés a létrehozott önkéntes mentőszervezetek, valamint a

tanintézeti hal 1 gatók katasztró favédelmi, lako ss ágvédelmi fe lké szíté s é -

ben.
- Kidolgozni a közösségi szolgálat teljesítésének formáit és az FKI-val

együttműködve meg kell kezdeni a fiatalok körében történő népszerű-
sítését. Együttműködési megállapodások kötése az érirftett tanintéze-
tekkel.

- A hagyományos erdélyi szakmai út (kirándulás) megszervezése.
- Helyi és központi pályázatok figyelése, a lehetőségekhez képest páIyá-

zatok benyújtása.
- Szervezetünk tömegbázisának bővítése, együttműködés más civil szer-

vezetekkel.
- A Nyugdíjas Klub munkájának szervezeítebbé tétele, különös tekintet-

te 1 a rendezvények me gtartás ának szerv ezésében, se gíté s ében.

Végezetül itt szeretnénk megköszönni tagságunk, Együttműködő partnere-
ink, támogatóink, szponzoraink önzetlen segítségét, akik nélknI a 20l5-2019-es
évek feladatait nem tudtuk volna végrehajtani.

Köszönjük figyelmüket!
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