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1. Számviteli beszámoló 
                                                                                                                          Ezer Ft-ban 

Közhasznú egyszerűsített beszámoló mérleg 

2007. év 

Megnevezés Előző év Előző év(ek) 
helyesbítése Tárgyév 

      ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)    

     A. Befektetett eszközök 0  845 

          I. Immateriális javak    

          II. Tárgyi eszközök   845 

          III. Befektetett pénzügyi eszközök    

 

     B. Forgóeszközök 580  1209 

          I. Készletek    

          II. Követelések    

          III. Értékpapírok    

          IV. Pénzeszközök 580  1209 

      Eszközök összesen 580  2054 

 

      FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)    

     C. Saját tőke 580  2054 

          I. Induló tőke/Jegyzett tőke    

          II. Tőkeváltozás/Eredmény   1948 

          III. Lekötött tartalék    

          IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) 580  106 

          V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből    

     D. Tartalék    

     E. Céltartalékok    

     F. Kötelezettségek    

          I. Hosszú lejáratú kötelezettségek    

          II. Rövid lejáratú kötelezettségek    

     Források összesen 580  2054 
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Közhasznú egyszerűsített beszámoló közhasznú eredmény-levezetése 
                                          2007. év.                                    Ft-ban 

Megnevezés Előző év Előző év(ek) 
helyesbítése Tárgyév 

 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II) 1922581  2311421 

  I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5) 1922581  2311421 

     1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás    

          a. alapítótól 1148000  890000 

          b. központi költségvetésből 400000  200000 

          c. helyi önkormányzattól 100000   

          d. egyéb   96838 

    2. Pályázati úton elnyert támogatás 272000  1075000 

    3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel   24000 

    4. Tagdíjból származó bevétel   19200 

    5. Egyéb bevétel 2581  6383 

II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek    

B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2)    

    1. Pénzügyileg rendezett bevételek    

    2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek    

C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1)    

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

E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 1342808  2205160 

    1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 1342808  2205160 

    2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások    

    3. Ráfordítást jelentő elszámolások    

    4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások    

F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)    

    1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások    

    2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások    

    3. Ráfordítást jelentő elszámolások    

    4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások    

G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (± 1 ± 2) 579773  106261 

    1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/1-E/1-E/4) 579773  106261 

    2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/1-F/1-F/4)    

C. Nem pénzben realizált eredmény (± 1 ± 2)    

    1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II-E/2-E/3)    

    2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2-F/2-F/3)    

I Adózás előtti eredmény (B/1-F/1) ± H/2 579773  106261 

J. Fizetendő társasági adó    

K. Tárgyévi eredmény 579773  106261 
    1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/1+A/II)-(E/1+E/2+E/3) 579773  106261 
    2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J)    



 

 4 

Tájékoztató adatok 

  1. Bérköltség    

    ebből:    

      - megbízási díjak    

      - tiszteletdíjak    

  2. Személyi jellegű egyéb kifizetések    

  3. Bérjárulékok    

B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások    

C. Értékcsökkenési leírás    

E. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások    
F. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg ren-
dezett) 

   

 

Analitika 
Bevételek   

Közhasznú célra, m űködésre kapott támogatás 
Helyi önkormányzattól kapott 2165000 
Magánszemélytől kapott 96838 
Összesen: 2261838 
Tagdíjból származó bevétel 19200 
Egyéb pénzügyileg rendezett 30838 
Összesen: 49583 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2311421 
  

Kiadások  

Anyagjelleg ű ráfordítások  
Anyagköltség 1537142 
Irodaszer  
Összesen: 1537142 
Igénybevett anyagjelleg ű szolgáltatások 
Úti-elszámolás  
Postaköltség  
Telefonköltségek  
Egyéb igénybevett anyagjellegű szolgáltatás 658893 
Összesen: 658893 
Egyéb szolgáltatások  
Bankköltség 9125 
Fizetendő kamat  
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek  
Összesen: 9125 
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2205160 
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2. Szakmai beszámoló 2007. évi tevékenységről 

 

A ZEMPLÉN TÉRSÉGI 

KATASZTRÓFA  ÉS POLGÁRI  VÉDELMI  SZÖVETSÉG  

SZAKMAI  BESZÁMOLÓJA 

 

A Zemplén Térségi Katasztrófa-, és Polgári Védelmi Szövetség (a továbbiakban Zemplén Térségi 

KPVSZ) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 

1997. évi CLVI. Törvény alapján létrehozott, önkormányzattal rendelkező, önálló jogi személyként 

működő társadalmi és kiemelten közhasznú szervezet. 

 

A Zemplén Térségi KPVSZ a vonatkozó jogszabályok szellemében és az elfogadott alapszabály sze-

rint működik, nyilvántartott önkéntes tagsággal rendelkezik, és céljai elérésében a lakosságra, a 

gazdálkodó, és a társadalmi szervezetekre támaszkodik. Közvetlen politikai tevékenységet nem foly-

tat, pártoktól független. 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Polgári Védelmi Szövetség 1992-ben alakult, mint a Magyar Pol-

gári Védelmi Szövetség tagszervezete, melynek a Sátoraljaújhely Térségi Polgári Védelmi Szövetség 

részét képezte. A jogszabályi változások miatt önálló civil szervezetként kívántuk bejegyeztetni. 

2004. február 16-án megtartottuk a Zemplén Térségi KPVSZ alakuló ülését 18 fő részvételével.  

 

1. A térség és Sátoraljaújhely város elhelyezkedése 
 

 
Sátoraljaújhely 746 éve város, Zemplén megye egykori székhelye. Gyönyörű természeti környe-

zetével, kereskedelmi és kulturális életével a Sátor-hegyek és az Alföld találkozásánál a 

zempléni táj egyik központja. A város közigazgatási szerepkört tölt be, itt működik a Helyi Vé-

delmi Bizottság is. 
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2. Térség bemutatása 

Oktatási intézmények száma: 
66 általános iskola és óvoda 
4 középiskola 
4 kollégium 

Egészségügyi intézmények száma: 1 Kórház 

Veszélyeztetettségi besorolás: II. 

Vegyi 
Árvízi  
Közlekedési 
Határközelség veszélyeztetettség 

 

A Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2004-es megalakulása alkalmával 
feladatául tűzte ki, hogy a működési területén élő állampolgárok és a szövetséghez csatlakozott 
önálló jogi személyiségű, illetve más jogállású szervezetek önkéntes részvállalásával segíti az 
emberi élet és az anyagi javak védelmét. Közreműködik a lakosság polgári védelmi és a kataszt-
rófák elleni védekezésre való felkészítésében. Részt vesz a lakosság ilyen jellegű 
tájékoztatásában, tájékoztató anyagok kidolgozásában, kiadásában és terjesztésében. Veszély-
helyzetben lehetőségeihez mérten segíti az önkormányzatok, polgári védelmi parancsnokságok, 
szervezetek lakosságvédelmi, mentési, ellátási, és egyéb feladatait, munkáit. Alaprendeltetésének 
megfelelő feladatai végrehajtásában működési területének tekinthető a Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye zempléni, illetve bodrogközi térségének 36 települése. Területén két kistérség műkö-
dik. 
Szövetségünk nagy erőfeszítéseket tesz a térség lakosságának biztonsága érdekében. A térség 
összes települése katasztrófavédelmi szempontból veszélyeztetett, ezért szükséges a felkészítés 
és a tájékoztatás.  
A Bodrogközre általában jellemzők az ár- és belvízi események, a Tisza és a Bodrog folyók ve-
szélyeztetik a területet. A Hegyköz a Zempléni-hegység földrajzi, természeti adottságainál fogva 
földmozgásos terület, illetve erdőtüzek veszélyeztetik. Gyakran okoz gondot az intenzív csapa-
dék és a villámjelenségek. A közlekedési, szállítási, vegyi veszélyeztetés is igen magas az 
áthaladó forgalom miatt.  
Sátoraljaújhelyben működik Bűnmegelőzési Tanács, Rendőrség, Határőrség, Tűzoltóság, Polgári 
Védelem, Fegyház és Börtön, Vám és Pénzügyőrség, Polgárőrség, Polgári Védelmi Szövetség, 
Városvédő és Szépítő Egyesület, valamint számos civil szervezet. Az együttműködés a társszer-
vekkel és civil szervezetekkel folyamatos, rendezett. 
Kiemelt kapcsolatot tartunk fenn a Bűnmegelőzési Tanács és a Polgárőr Szövetség vezetőségé-
vel. 
 
A Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség célul tűzte ki, a város és a térsége 
állampolgárainak katasztrófavédelmi és polgári védelmi felvilágosításának, tájékoztatásának 
segítését, különböző tájékoztató anyagok készítésével, terjesztésével és előadások tartásával 
személyesen, illetve a médián keresztül. Valamennyi településen meg kívánunk jelenni és az 
emberekhez szólni, valamint különböző rendezvényekhez csatlakozva bemutatókat, kiállításokat, 
versenyeket tartani. Munkánk során felismertük, hogy a leghatékonyabb védekezés a katasztró-
fák és más egyéb veszélyekkel szemben a megelőzés. Szükségesnek tartjuk, hogy a térség 
intézményei, valamint az újólag létrejött gazdálkodó szervek és szervezetek részére ajánlásokat, 
szükség esetén preventív terveket készítsünk a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság iránymutatá-
sával.   
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Fontosnak tartjuk a térség polgármestereinek és jegyzőinek az 1996. évi XXXVII. törvényből 
adódó feladatokra való képzését, felkészítését.(54 fő) Igyekszünk minél szélesebb körű infor-
mációt biztosítani részükre, megismertetni a velük a térség veszélyeztetettségét, és az ellenük 
való védekezés lehetőségét. A jövőben tovább kívánjuk folytatni a felkészítő munkát, és ebbe be 
kívánjuk vonni az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, a B-A-Z. 
megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint Bodrogközi Környezetgazdálkodási és 
Tájrehabilitációs Kht. szakembereit is. 
 
A felkészítő munkánk során nem feledkezünk meg a térség tanuló ifjúságról sem. Az ifjúság 
megnyerése a későbbi munkánk eredménye lehet. Ezen a területen a térség 66 általános iskolája 
és óvodája, valamint 4 középiskolája (5600fő) között bemutatókat és versenyeket rendeztünk 
iskolai, városi és térségi szinten. 
Ez azt a célt szolgálja, hogy az ifjúság a szabadidejét hasznos, értelmes dolgokra fordítsa, tudását 
gyarapítsa. Felkészítjük őket a veszélyhelyzeti magatartásformákra, az önvédelmi készség kiala-
kulására. 
 
Szövetségünk szervezésében került megtartásra április 21-én a „DIANA-2007”. Katasztrófa-
elhárítási és Krízisintervenciós gyakorlat Sátoraljaújhelyben. A gyakorlatról a helyi médiák mel-
lett az országos médiák is beszámoltak.  
 
2007. november 22-én Sárospatakon részt veszünk a B.A.Z. megyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság által szervezett „Vízikapu 2007” Katasztrófa elhárítási gyakorlaton.  
 
Szövetségünk képviselte magát március 30.-án a Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védel-
mi Szövetség által szervezett „RedCode-2007” katasztrófavédelmi gyakorlaton.  
 
Szövetségünk március hónapban Polgári Védelmi rajzpályázatot hirdettünk meg a térség általá-
nos iskoláinak 5-7. osztályos tanulói számára. A pályázatra 57 pályamű érkezett be. Az 
ünnepélyes eredményhirdetésre, illetve a pályaművek kiállítására június 06.-án a  Sátoraljaújhe-
lyi Városi Könyvtárban került sor. 
 
Szövetségünk szervezésében 2007. október 13-án Sátoraljaújhelyben került sor a Krízisinterven-
ciós Konferenciára, melyen többek között részt vettek az Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság szakemberei, a katasztrófavédelem munkáját önkéntesen segítő pszichológusok, 
valamint a megyei polgári védelem hivatásos állománya.  
 
Nemzetközi kapcsolatok és együttműködés terén Szövetségünk az évben jó kapcsolatot alakított 
ki a Tőketerebesi Körzeti Válságkezelő Központtal. Ennek keretében az év folyamán szakmai 
megbeszélésekre és találkozókra került sor a Slovenské Nové Mestoi Polgármesteri Hivatalban, 
a Tőketerebesi Körzeti Válságkezelő Központban, valamint a Sátoraljaújhelyi Polgári Védelmi 
Irodában.   
 
Ez év október 05.-én megrendeztük a Sport és Barátság Nemzetközi Labdarúgó Tornát, melyen 
térség rendvédelmi szervek csapatai mellett a Kassai BV Intézet csapata is résztvett.  
 
Nemzetközi kapcsolataink további bővítéseként tervezzük felvenni a kapcsolatot a Nagymihályi 
katasztrófavédelmi szervekkel. 
 
2007. évben elkészült a Szövetség önálló honlapja, melyen megtalálhatóak az év főbb eseményei, 
következő év feladatai. 
Pályázat útján sikerült a honlapot tovább fejleszteni, és feltölteni a lakosságot érintő hasznos 
információkal. 
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Az eredményeinkről, tevékenységünkről több helyen tudunk beszámolni, nagyon jó kapcsolat 

alakult ki a helyi írott és elektronikus médiákkal, így a történésekről, eseményekről azonnal tud-

juk tájékoztatni a térség, régió lakosságát. 

Az elmúlt évben tovább folytattuk az alapszabályban is vállalt polgári védelmi, honvédelmi és 

tűzoltó hagyományok ápolását. Közreműködtünk több ilyen jellegű rendezvény megtartásában. 

                                                           
A Szövetség 2007. évi programjai 

� Január 12. Közreműködés a Don-kanyarban elesett katonák, hősök és áldozatok 

megemlékezésén.  

� Január - december: A prevenciós programok keretében iskolai és óvodai felkészíté-

sek. 

� Március hónapban rajzpályázat meghirdetése a sátoraljaújhelyi, hegyközi és bodrog-

közi általános iskolák 5-6-7. osztályos tanulói körében. 

� Április 03.  Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatalban együttműködési megállapodás 

aláírása. 

� Április - október:  Falunapokon, egyéb ünnepségeken és rendezvényeken való köz-

reműködés, segítségnyújtás. 

� Április 14. - 20 között közreműködés a Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközépisko-

la Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kollégiumában rendezett 

Biztonság és Bűnmegelőzés hét alkalmából a Polgári Védelemi fotókiállítással. 

� Április 19. Közreműködés a Polgári Védelmi Ifjúsági verseny megrendezésében, a 

helyi versenyen győztes csapatok Megyei versenyre való felkészítésében. 

� Április 21. „Diana 2007” Katasztrófa-elhárítási és krízisintervenciós gyakorlat Sátor-

aljaújhelyben. 

� Június 06.  Ünnepélyes eredményhirdetés és rajzkiállítás megnyitása a Sátoraljaújhe-

lyi Városi Könyvtárban. 

� Október 05. Sport és Barátság Nemzetközi Kispályás Labdarúgó Torna megrendezé-

se. 

� Október 13. Sátoraljaújhely és Sárospatak ikervárosok vezetőinek jelenlétében Or-

szágos Krízisintervenciós Konferencia megrendezése. 

� November 22. közreműködés a Sárospatakon végrehajtott "Vízikapu 2007" kataszt-

rófa-elhárítási gyakorlaton. 

� December 07-én a Civil Partnerség pályázat keretében megvalósított Tájékoztató és 

információs pultot adtunk át ünnepélyes keretek között a hegyközi kistérség lakossá-

ga számára. 

� December 21-én Cigánd településen ugyan csak átadtunk egy pultot a Bodrogközi, 

polgármesterek jelenlétében a kistérség lakosságnak tájékoztatására .  
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2007. évben benyújtott pályázatok: 

 
Nyertes pályázatok: 
B.A.Z. Közgyűlés által kiírt „Mecénás” pályázat 
Sátoraljaújhely város Önkormányzati Civil Ifjúsági és Sportügyi Bizottsága pályázata  
ÖTM. által kiírt Civil Partnerség pályázata 
NCA Észak-Magyarországi Regionális Kollégium pályázata 
Nem nyert pályázatok: 
BMK. Biztonságos Magyarországért Közalapítvány pályázata 
NCA Civil Szolgáltató Fejlesztő és Információs Kollégium pályázata 
Folyamatban lévő pályázatok: 
NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégium pályázata 
  

 
2007. évi képzések, konferencián való részvétel: 

 
• Krízis intervenciós konferencia, Szeptember 13.  Kishomok 
• Krízis intervenciós konferencia, Október 13.  Sátoraljaújhely  
• Kockázatértékelés és a katasztrófavédelem c. konferencia, OKF. Február 12. 
• Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem szakmai tanulmány 
 

 
 

Néhány fényképfelvétel a ZEMPLÉN TÉRSÉGI KPVSZ programjairól, tevékenységéről:  
 

 
 

A Don-kanyarban elesett katonák, hősök és áldozatok emlékére szervezett megemlékezés 
 

 
Falunapok, egyéb ünnepségek és rendezvények segítése 
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Ifjúsági versenyek 

 

 
Sport és Barátság Nemzetközi Kispályás Labdarúgó Torna 

 

 
Rajzpályázat díjátadó ünnepség 
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II. 2008. évi főbb feladatok 
 

� Partnerség kiszélesítése, területünkön lévő szervekkel, szervezetekkel való együttmű-

ködés. 

� Pályázati kiírások folyamatos figyelemmel kísérése. 

� Közreműködés ifjúsági polgári védelmi vetélkedő megrendezésében. 

� Lakosság figyelmének felívása az SZJA 1%-ának felajánlására. 

� Közreműködés a lakosságfelkészítésben. 

� Közreműködés települési rendezvényeken, társadalmi eseményeken. 

� Sport és Barátság Labdarúgó Torna megrendezése. 

� Nemzetközi Katasztrófavédelmi konferencia 

 
   

3. Igazolás költségvetési támogatás felhasználásáról 

  

Hivatalosan igazolom, hogy a 2007. évben a „Civil Partnerség 2007 pályázaton” nyert 1 075 000 

Ft. támogatást a következőkre használtuk fel: 

- Tárgyi eszköz vásárlás    845 000 Ft 

- Egyéb anyagi jellegű szolgáltatások 230 000 Ft 

 

4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 

 

Éves beszámoló 
Időszaka: 2007. 01. 01- 2007. 12. 31. 

 
1. Bevételek:  

• Támogatói bevételek:           890.000,-  
• Pályázati előleg:               1. 075.000,-  
• Mecénás Alapítvány:           200.000,- 
• Szja 1%-ának visszautalása:  96.838,-  
• Alapítói befizetések:              19.200,- 
• Egyéb számlázott bevételek: 24.000,- 
• Bankkamat:                              6.383,- 
Bevételek összesen:                  2.311.421,- 
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2. Kiadások: 
• Anyagjellegű kiadások:        1.537.142,- 
• Igénybevett szolgáltatások:     548.992,- 
• Bankköltség:                               9.125,- 
• Könyvelési díj:                          30.000,- 
• Egyéb bérleti díj:                      10.500,- 
• Egyéb elszámolható költségek: 69.401,- 
Kiadások összesen:                     2.205.160,- 

 
 
Évközi pénzügyi elszámolás:  

1. nyitó pénzeszköz: 1.102.756,-  
2. bevételek összes:  2.311.421,- 
3. kiadások összes:  -2.205.160,- 
4. záró pénzeszköz:  1.209.017,-  

 
 
5. A cél szerinti juttatások kimutatása 

 Cél szerinti juttatásokat a szövetség 2007. évben nem folyósított. 

 

 

6.  Központi költségvetési szervtől, önkormányzattól kapott támogatások 

A szövetség 2007. évben önkormányzattól és egyéb költségvetési szervtől támogatás cí-

men bevételt nem szerzett. 

 

7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke, összege 

A Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség vezető tisztség viselői je-

len tevékenységüket társadalmi munkában végzik, ezért részükre jövedelmet és egyéb 

juttatásokat nem folyósítunk. 

 

Sátoraljaújhely, 2008. március 10. 

 

 

 

Kohánka István 

         elnök 


