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

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

szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján létrehozott, önkormányzattal 

rendelkezı, önálló jogi személyként mőködı társadalmi és kiemelten közhasznú szervezet. 

A Zemplén Térségi KPVSZ közremőködik a lakosság polgári védelmi és a katasztrófák elleni 

védekezésre való felkészítésében. Részt vesz a lakosság ilyen jellegő tájékoztatásában, 

tájékoztató anyagok kidolgozásában, kiadásában és terjesztésében. Tervszerő 

propagandatevékenységet fejt ki az állampolgárok körében a polgári védelmi feladatok 

önkéntes vállalására és elsajátítására. Minısített helyzetekben és idıszakokban a védelmi 

bizottság igényének megfelelıen közremőködik, részt vállal a lakosság felkészítésében. 
A hivatkozott törvény 19. § (1) bekezdése alapján készült az éves beszámolóval egyidejőleg a 

2010 évrıl szóló közhasznúsági jelentés. 

A Szövetséget 2004. február 16-án tizennyolc fı alapította. A jelentés készítésekor a 

Szövetség taglétszáma 25 fı. A Szövetség Elnöksége ötfıs, 1 fı elnök, 1 fı titkár, 3 fı 

Elnökségi tag, míg a Felügyelı Bizottsága háromtagú, 1 fı elnök, 2 fı Bizottsági tag alkotja, 

Etikai Bizottsága háromtagú, 1 elnök, 2 bizottsági tag. 

 
 
 
 



 
1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ  
 
A Szövetség 2012. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó 

elıírásoknak megfelelve egyszerősített éves beszámolót állított össze. A mérleg fıösszege 

2.378 eFt, a saját tıke 2.362 eFt. Részletes kimutatás jelentésünk melléklete, mely a 

mérlegbıl és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból áll. 

 
2. A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 
 
A Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2012. évben 690.958 Ft 
költségvetési támogatásban részesült. 

Támogatás 
Támogatást 
nyújtó neve 

utalás 
idıpontja 

Összeg 
(Ft) 

Felhasználás 
célja 

Felhasznált 
összeg (Ft) 

Átvitel 
(Ft) 

Elszámolás 
határideje 

Magyar 
Polg.Véd.Szöv 

2012.02.16 200.000 
Felkészítés 
Gyakorlat 

200 000 0 2012.05.30 

Honvédelmi 
Minisztérium 

2012.12.19 432.000 
HM eszmét 
népszerősítı 

rendezvények 
432 000 0 2013.02.28 

SZJA 1% 2012.10.09 58.958 
Közhasznú 
mőködés, 

programok 
58 958 0 2013.10.31. 

Összesen 690.958  690.958 0  

 
 
3. KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁRÓL 
 
Az egyesület pénztárában 2012. január 1-jén 127.990 Ft, míg 2012. december 31-én 20.935 Ft 

volt található. A folyószámlán 2012. január 1-jén 193.960 Ft, lekötött betét 1.3659.259 Ft míg 

2012. december 31-én bankszámlán 481.299 Ft, lekötött betétként  1.443.323 Ft volt 

nyilvántartva. 

Tárgyi eszköz vásárlására, beruházásra 2012. évben egy alkalommal került sor, antenna  

került vásárlásra 100.000 Ft  értékben. 

Bevételek: 
Adatok Ft-ban 

1 Pályázati támogatások 632.000 
2 Bankkamat 92.149 

3 SZJA 1/% 58.958 
4 Rendezvény szervezés, oktatási anyag összeállítás 221.200 
5 Tagdíj 27.600 
6 Telefon magáncélú használata 7.800 
7 Káreseménnyel kapcsolatos térítés 95.000 
8 Kapott támogatások gazdálkodó szervezetektıl 562.335 
9 Kerekítési különbözet 342 

 Bevételek összesen 1.697.384 



 
  Kiadások: 
 

1 Anyagköltség 
/Szakkönyvek, nyomtatványok, irodaszerek, 
rendezvények költségei, stb./ 

218.902 

2 Igénybevett szolgáltatás értéke /internet, pályázati díj, 
postaköltség, telefon, hirdetés, honlapkészítés, bérleti 
díj/ 

207.956 

3 Személyi jellegő kiadás (kiküldetési díj, megbízási 
díjak, járulékok, reprezentáció, táboroztatás költségei) 

902.153 

4 Értékcsökkenési leírás 212.187 
5 Bankköltség 14.629 
6 Biztosítási díj 16.928 
7 Árfolyamveszteség, késedelmi pótlék 19.629 

 Kiadások összesen: 1.592.384 
 

Az Egyesület vagyoni szerkezete:  

Saját tıke elemei 2012. évben:            2.361.685  Ft 

Tıkeváltozás 2.256.685 Ft  

Tárgyévi eredmény alaptevékenységbıl (közhasznú tev-bıl) 105.000 Ft 

 

Saját tıke elmeinek változása: 

 2011. év 2012. év Változás eFt Változás % 

Tıkeváltozás 4.563 eFt  2.257 eFt -2.306 eFt -50,5% 

Tárgyévi eredmény 
alaptevékenységbıl 
(közhasznú tev-bıl) 

-2.306 eFt +105 eFt  +2.411 eFt -104,5 % 

Saját tıke összesen 2.257 eFt 2.362 eFt +105 eFt +4,7% 
 

A vagyon felhasználását, a mérleg- és eredménykimutatás is tartalmazza. Korábbi évekhez 

hasonlóan –kivétel ez alól a 2011-es év- 2012. évben is pozitív eredménnyel zárt a Szövetség. 

 
4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK 
 
A Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2012. évben kizárólag nem 

pénzbeli, cél szerinti juttatást nyújtott alapító okiratában meghatározott közhasznú céljainak 

megvalósítására.  

 



5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTİL, ELKÜLÖNÍTETT 
ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, 
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSAITÓL ÉS 
MINDEZEK SZERVEITİL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE 
 

Támogatás összege(Ft) Változás 
Juttatás megnevezése 

Támogatott 
cél elızı évi tárgyévi % Ft 

Központi költségvetési 
szervtıl: 

mőködés, 
rendezvény 1.516.880 632.000 -58 % -884.880 

Nemzeti Civil 
Alapprogram 

KIM Irányító Szervezet 
mőködés 416.880 0 -100 -416.880 

Honvédelmi 
Minisztérium 

HM 
hagyomány 
ırzı 

rendezvények 

1.000.000 432.000 -57% -568.000 

Magyar Polg.Véd.Szöv.  100.000 200.000 +100% +100.000 
Helyi önkormányzat 
és szervei : 

rendezvény 
támogatás 

15.000 0 -100% -15.000 

Karcsa Polgármesteri 
Hivatal 

mőködés 15.000 0 -100% -15.000 

SZJA 1%-a (APEH) mőködés 173.629 58.958 -66% -114.671 
Összesen  1.705.509 690.958 -59 % -1.014.551 
 
 
 
 
 
 
6. KIMUTATÁS A TÁRSASÁG VEZETİ TISZTSÉGVISELİINEK 
NYÚJTOTT JUTTATÁSOKRÓL 
 
A beszámolási idıszakban a vezetı tisztségviselıknek az egyesület nem nyújtott juttatást.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. SZÖVETSÉGÜNK 2012. ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGE  
 
 

 

 

A ZEMPLÉN TÉRSÉGI 

KATASZTRÓFA ÉS POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG 

2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGE 
 

A Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség megalakulása alkalmával 

feladatául tőzte ki, hogy a mőködési területén élı állampolgárok és a szövetséghez 

csatlakozott önálló jogi személyiségő, illetve más jogállású szervezetek önkéntes 

részvállalásával segíti az emberi élet és az anyagi javak védelmét. Közremőködik a lakosság 

polgári védelmi és a katasztrófák elleni védekezésre való felkészítésében. Részt vesz a 

lakosság ilyen jellegő tájékoztatásában, tájékoztató anyagok kidolgozásában, kiadásában és 

terjesztésében. Veszélyhelyzetben lehetıségeihez mérten segíti az önkormányzatok, polgári 

védelmi parancsnokságok, szervezetek lakosságvédelmi, mentési, ellátási, és egyéb feladatait, 

munkáit. Alaprendeltetésének megfelelı feladatai végrehajtásában mőködési területének 

tekinthetı a Borsod-Abaúj-Zemplén megye zempléni, illetve bodrogközi térségének 36 

települése. Területén két kistérség mőködik. 

Szövetségünk nagy erıfeszítéseket tesz a térség lakosságának biztonsága érdekében. A térség 

összes települése katasztrófavédelmi szempontból veszélyeztetett, ezért szükséges a 

felkészítés és a tájékoztatás.  

A Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség célul tőzte ki, a város és a 

térsége állampolgárainak katasztrófavédelmi és polgári védelmi felvilágosításának, 

tájékoztatásának segítését, különbözı tájékoztató anyagok készítésével, terjesztésével és 

elıadások tartásával személyesen, illetve a médián keresztül. Valamennyi településen meg 

kívánunk jelenni és az emberekhez szólni, valamint különbözı rendezvényekhez csatlakozva 

bemutatókat, kiállításokat, versenyeket tartani. Munkánk során felismertük, hogy a 

leghatékonyabb védekezés a katasztrófák és más egyéb veszélyekkel szemben a megelızés. 

Szükségesnek tartjuk, hogy a térség intézményei, valamint az újólag létrejött gazdálkodó 

szervek és szervezetek részére ajánlásokat, szükség esetén preventív tervek készítésében 

segítséget nyújtsunk.   



Fontosnak tartjuk a térség polgármestereinek és jegyzıinek a 2011. évi CXXVIII. törvénybıl 

adódó feladatokra való képzését, felkészítését. Igyekszünk minél szélesebb körő információt 

biztosítani részükre, megismertetni a velük a térség veszélyeztetettségét, és az ellenük való 

védekezés lehetıségét.  

A felkészítı munkánk egyik fontos területe a térség tanuló ifjúsága. Az ifjúság megnyerése a 

késıbbi munkánk eredménye lehet. Ezen a területen a térség közel 60 általános iskolája és 

óvodája, valamint 4 középiskolája között bemutatókat és versenyeket rendeztünk iskolai, 

városi és térségi szinten. 

Kiváló szakmai kapcsolat és együttmőködés alakult ki Szövetségünk és a Magyar Polgári 

Védelmi Szövetség között, ez alapján az elmúlt évben komoly eredményt sikerült elérnünk 

ifjúságfelkészítés, valamint települési polgári védelmi felkészítés területén. A támogatásoknak 

köszönhetıen további település polgári védelmi szakalegységeit sikerült felkészítenünk, 

valamint kétfordulós ifjúsági versenyt tudtunk lebonyolítani. 

 

1.1 AZ IFJÚSÁG FELKÉSZÍTÉS TERÜLETÉN VÉGZETT MUNKÁNK: 

 

2012. március 29-én 14.00 órától a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi 

Szövetség, valamint a Sátoraljaújhelyi Polgári Védelmi Iroda szervezésében immár ötödik 

alkalommal került megrendezésre a világhálón az interaktív ifjúsági katasztrófavédelmi 

vetélkedı.  

Az ifjúságfelkészítési tevékenységünk egy új formáját kívántuk ezzel folytatni, ezáltal is 

szélesítve a versenyen résztvevık körét.  

Célunk az, hogy tovább növeljük a fiatal korosztály veszélyhelyzeti felkészültségét.  

Az idei versenyt a sátoraljaújhelyi Esze Tamás Tagintézmény csapata nyerte. 

A verseny hazai és nemzetközi csapatok részvételével történt. 

 

2012. április 28-án került sor a Megyei Ifjúsági Katasztrófavédelmi Vetélkedıre. 

Térségünket a helyi vetélkedı gyıztese, a sátoraljaújhelyi Esze Tamás Tagintézmény csapata 

képviselte. Tanulóink az idén bejutottak az országos versenybe, így ık képviselhetik Borsod-

Abaúj-Zemplén megyét a május 18-19-én, Gyırújbaráton megrendezendı országos 

versenyen. 

A csapat tagjai: Juhász Gergı, Molnár Alex, Csoma Árpád, Bodnár Gábor. 

Eredményükhöz szívbıl gratulálunk és sikeres versenyzést kívánunk! 

 



 

2012. május 19-én Gyırújbaráton került megrendezésre a 2012. évi ifjúsági 

katasztrófavédelmi verseny országos döntıje, melyen a Sátoraljaújhelyi Esze Tamás 

Tagintézmény csapata, egyben a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 

ifjúsági tagozata második helyezést ért el. 

A díjakat a polgári védelmi eskütételi ünnepség keretében Dr. Tóth Ferenc tőzoltó 

dandártábornok az Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság polgári védelmi fıfelügyelıje 

adta át Bodnár Gábor, Csoma Árpád, Juhász Gergı, Berei Martin tanulók, valamint Mészáros 

Csaba felkészítı tanár részére. 

 

2012. szeptember 19-én a szlovákiai Tıketerebesen a Körzeti Válságkezelı Központ 

által szervezett ifjúsági polgári védelmi vetélkedın meghívottként részt vett a sátoraljaújhelyi 

Esze Tamás Tagintézmény csapata.  

A kiválóan felkészült csapat a harmadik helyen végzett. Tudásukat igazolja, hogy a 

versenyfeladatokat szlovák nyelven tolmács közremőködésével hajtották végre, a teljes 

versenytávot pedig idıre kellett teljesíteniük. A legjobban szereplı csapattal azonos 

pontszámokat sikerült elérni a szakmai állomásokon, pontvesztés a számukra szokatlan 

légpuska lövészet állomáson történt. 

A csapatot elkísérte Kohánka István nyá. mk. pv ezredes, a Zemplén Térségi Katasztrófa és 

Polgári Védelmi Szövetség elnöke, Tóth Zsolt tő. alezredes, valamint, Suták Bertalan tolmács. 

 

Szövetségünk együttmőködik a Sárospataki Katasztrófavédelmi Irodával, a Sátoraljaújhelyi 

Hivatásos Tőzoltóparancsoksággal, a Sátoraljaújhelyi Rendırkapitánysággal, valamint a 

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönnel közösen végzett lakosság, ezen belül az ifjúság 

felkészítésében.  

Ennek keretében intézményenként katasztrófa- és tőzvédelmi, valamint bőnmegelızési 

elıadás megtartására került sor. 

A gyermek- és ifjúságfelkészítésrıl szóló 3x3-as akcióterv értelmében a felkészítés célja a 

térség bemutatása, az esetlegesen bekövetkezı veszélyhelyzetek, valamint az olyankor 

betartandó magatartási pedagógusok felkészítésére ismertetése, tőzvédelmi ismeretek 

bıvítése, az élet- és vagyonbiztonság fokozása. 

 

2012. november 28. A sajátos nevelést igénylı általános iskolai tanulók és pedagógusok 

felkészítését hajtottuk végre. 



 

1.2 VÉDELMI FELKÉSZÍTÉSEK ÉS GYAKORLATOK: 

2012. április 24-én a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség, 
valamint a Sátoraljaújhelyi Polgári Védelmi Iroda a Magyar Polgári Védelmi Szövetség 
támogatásával Alsóberecki települési polgári védelmi felkészítést és gyakorlatot tartott a 

polgári védelmi alegységek számára.  
A felkészítés résztvevıi voltak Sárospataki Katasztrófavédelmi Iroda, a Sátoraljaújhelyi 

Hivatásos Tőzoltóság állománya, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön hivatásos állománya, a 

Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség tagjai, a Sátoraljaújhelyi 

Mentıállomás, az ÉM-VÍZIG Sárospataki Szakaszmérnökség, Alsóberecki települési törzs, 

Alsóberecki, Felsıberecki települési mőszaki mentı szervezeteinek állománya, önkéntesek, a 

helyi polgárırség állománya, valamint a Berecz Károly Általános Iskola és Óvoda óvodásai és 

tanulói. 

A szakmai napon jelen voltak a Sátoraljaújhely Helyi Védelmi Bizottság tagjai, a 

Sátoraljaújhelyi Rendırkapitányság képviselıi, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség részérıl 

Dr. Varga Imre nyá. pv. ezredes, valamint Schieber József nyá. pv. alezredes, valamint az 

árvíz által veszélyeztetett települések polgármesterei. 

A rendezvény nyitásaként Zuti Lajos Alsóberecki polgármestere köszöntötte a felkészítés 

résztvevıit és bemutatta a települést, majd Kohánka István nyá. mk. pv. ezredes, a Zemplén 

Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség elnöke adott tájékoztatást a gyakorlat 

elıkészítésérıl, mozzanatairól, valamint a katasztrófa idıszaki tevékenységekrıl, kiemelve az 

árvíz elleni védekezés módjait. Kovács Gyula az ÉM-VIZIG Sárospataki Szakaszmérnökség 

megbízott vezetıje a Bodrogközi térség árvízi veszélyeztetettségérıl tartott elıadást, 

végezetül Tóth Zsolt tő. alezredes és Barna Norbert tő. százados a Sátoraljaújhelyi Hivatásos 

Tőzoltóság parancsnoka ismertették a jelenlévıkkel a katasztrófavédelem területén 

bekövetkezett jogszabályi és szervezeti változásokat. 

A résztvevı két település mőszaki mentı kézi rajainak gyorsütemő felkészítése, eligazítása, 

munkavédelmi oktatása után vette kezdetét a gyakorlati munkavégzés a kijelölt helyszíneken, 

az ÉM-VIZIG Sárospataki Szakaszmérnökség munkatársainak szakmai irányításával. 

Az elıadások után a résztvevık megtekintették a gyakorlati helyszíneket. 

Elsı helyszínen a Berecz Károly Általános Iskola és Óvoda tanulói tőzriadóval egybekötött 

kimenekítési gyakorlatot hajtottak végre rendkívül fegyelmezetten, majd a Sátoraljaújhelyi 

Hivatásos Tőzoltóság rendkívül látványos bemutatója következett, melynek keretében 

sérülteket és bennrekedteket menekítettek ki az épületbıl és adták át a Sátoraljaújhelyi 

Mentıállomás szakembereinek további ellátás céljából. 



A második helyszínen a Vécsei csatorna karbantartását hajtották végre, mely a település 

biztonságának érdekében kiemelten fontos feladat volt, ennek hasznosult értéke mintegy 150-

200 ezer forint volt. A következı helyszínek a Bodrog-folyó hídjának lábánál lettek 

kialakítva, ahol homokzsákok töltését, nyúlgát építését, ellennyomó medence kiépítését, 

valamint bordás megtámasztás kiépítését gyakorolták beavatkozók. 

Új elemként a kárhely lezárt területére történı beléptetést mutatta be a szövetség. Ez egy 

elektronikus ki- és beléptetést regisztráló rendszer, mely teszt jelleggel mőködött, mely 

megjelenítette a kárterület térképét, az oda belépett személyeket, belépésük idıpontját, illetve 

késıbb a kilépést. 

A szakmai nap összegzését és értékelését, Schieber József nyá. pv. alezredes és Kohánka 

István elnök tartották. 

 

2012. januártól a szövetség tovább szélesítette a lakosságfelkészítés körét interaktív 

eszközök bevonásával. 

 

2012. február 28. Szövetségünk egyik tagjának jóvoltából megújult a Zemplén Térségi 

Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség honlapja. 

Új dizájnnal, naprakész tartalommal, bıvített funkciókkal érhetı el továbbra is 

a www.polgvedsujhely.hu, valamint a www.pvujhely.hu címeken. 

 

2012. március 23.  A Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség a 

Sátoraljaújhelyi Katasztrófavédelmi Irodával közösen az általános iskolák alsó tagozatos 

tanulói részére szóló katasztrófavédelmi felkészítést segítı oktatócsomagot állított össze a 

közelmúltban. 

A csomagban megtalálható katasztrófa- és tőzvédelemmel kapcsolatos társasjáték, színezı 

füzet és az iparbiztonság területét bemutató puzzle. 

A felkészítésekhez oktató CD is készült, melyen elıadások, valamint a tananyaggal 

kapcsolatos kvíz található. 

Az oktatócsomagot a Sátoraljaújhelyben megvalósuló iskolai felkészítések segítésére 

kívánjuk felhasználni, melynek célja, hogy a gyermekek ismerjék meg és tudják kezelni a 

veszélyhelyzeteket, azok elkerülését, valamint ismerjék meg az ilyenkor használatos 

magatartási formákat. 



1.3 2012. ÉVBEN TOVÁBB FOLYTATÓDOTT AZ ÉVENTE ISMÉTLİDİ 

RENDEZVÉNYEINK SOROZATA, VALAMINT ÚJ RENDEZVÉNY IS 

LEBONYOLÍTÁSRA KERÜLT: 

2012. január 12-én megemlékezést szerveztünk a Don-kanyarban elesett Hısök 

tiszteletére a Sátoraljaújhely Köztemetı Áldozatok és Hısök emlékmővénél a Sátoraljaújhelyi 

Városvédı és Szépítı Egyesület, az Eötvös József Börtönügyi Egyesület segítségével. 

 A megemlékezés a Himnusz eléneklésével kezdıdött, majd Wass Albert: A láthatatlan 

lobogó címő versét Rátfai Emese Judit szavalta el. Megemlékezı beszédet Dr. Ravasz István 

alezredes, a HM. Hadtörténeti Intézet és Múzeum történésze tartotta. A történelmi egyházak 

nevében Gubala Róbert esperes mondott imát a katonák lelki üdvéért. Az emléklángot 

Szamosvölgyi Péter Sátoraljaújhely város polgármestere gyújtotta meg. A koszorúzást 

követıen az ünnepség zárásaként Dudás Alexandra 8. osztályos tanuló Vörösmarty Mihály: 

Szózat címő versét szavalta el. 

 

2012. február 29-én Megemlékezés a Nemzetközi Polgári Védelmi Nap alkalmából 

A Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség a Nemzetközi Polgári 

Védelmi Nap alkalmából ünnepi megemlékezést tartottunk a Sátoraljaújhelyi Városi 

Könyvtárban. 

A rendezvény a Magyar Polgári Védelem 77 éves tevékenysége elıtti tisztelgés jegyében 

zajlott. 

A megjelenteket Kohánka István nyá. mk. pv. ezredes, a Zemplén Térségi Katasztrófa és 

Polgári Védelmi Szövetség elnöke köszöntötte. 

A Sátoraljaújhelyi Esze Tamás tagintézmény tanulói „Menj mindennap tovább” címmel 

színvonalas ünnepi mősort mutattak be. A felkészítı Csökölyné Gegı Zsuzsanna tanárnı volt. 

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a tanárnınek az ünnepi mősor összeállításában 

végzett munkájáért. 

Ezt követıen Kohánka István elıadása következett melyben ismertette a jelenlévıkkel a 

polgári védelem történetét 1935-tıl napjainkig. A bemutatott fotók sorozatában jelentıs 

számban volt a helyi polgári védelem életébıl, tevékenységébıl származó, ma már történelmi 

jelentıségő felvétel. 

A rendezvény színfoltja, hogy három generáció vett részt a legfiatalabbak az általános és 

középiskolás korosztály, a közép korosztály, valamint a szépkoruak, akik között olyanok is 

jelen voltak, akik a polgári védelem múltbéli tevékenységében jelentıs szerepet láttak el. 



A megemlékezés befejezéseként a szövetség elnöke elismerı okleveleket adott át a szövetség 

munkáját segítı együttmőködı szervezetek vezetıinek, illetve a szövetség azon tagjainak, 

akik huzamosabb ideje végeznek odaadó tevékenységet a szervezetben.  

Az eseményen részt vett a helyi média, többek között a Zemplén Televízió is. 

 

2012. június 01.  a “Hısök napja” tiszteletére megemlékezést szerveztünk 

Helye: Sátoraljaújhelyi Köztemetı, Hısök Temetıje volt 

Az ünnepség programja: 

-  Himnusz 

- Ünnepi  mősor 

“Az én Miatyánkom” c. verset  elıadta Fehér Dániel  az Árpád-házi Szent Margit Általános 

Iskola tanulója. Felkészítı tanára: Hörcsigné Balla Beatrix.  

“Korán reggel megfújják a trombitát” Elıadta: Herczeg János az V. István Katolikus 

Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola tanulója. Felkészítı tanára: Vargáné Lévai 

Jolán 

“Távol hazámtól” Elıadták: Huszák Krisztián, Kocska Ádám és Herczeg János az V. István 

Katolikus Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola tanulói. Felkészítı tanáruk: 

Vargáné Lévai Jolán 

- A megemlékezés ünnepi szónoka: Prof. Dr. Szakály Sándor hadtörténész, egyetemi tanár  a 

Honvéd Hagyományırzı Egyesület Elnöke volt.  

A díszırséget a Magyar Királyi Honvéd 10. Határvadász Hagyományırzı  Zászlóalj adta. 

Koszorúzás következett, ezt követték a történelmi egyházak imái.  

A megemlékezés a Szózattal zárult. 

 

2012. október 19-én immár 19. alkalommal került sor Sátoraljaújhelyben a 

„Sport és Barátság” nemzetközi kispályás labdarúgó tornára, mely a Zemplén Térségi 

Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség szervezésében zajlott. A tornának a Sátoraljaújhelyi 

Városi Sportcsarnok és a városligeti mőfüves labdarúgópálya adott otthont. 

A rendezvényt Szamosvölgyi Péter Sátoraljaújhely város polgármestere, valamint Nagy 

István tőzoltó alezredes, a B-A-Z megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgató-helyettese 

és a szervezı Kohánka István nyitotta meg. 

A tornát és ezzel a Sport és Barátság Vándorkupát a Sátoraljaújhelyi Közalkalmazottak 

csapata nyerte. 

 



A torna eredményei az alábbiak voltak: 

I.   Sátoraljaújhelyi Közalkalmazottak 

II.  Sátoraljaújhelyi Rendırkapitányság 

III.  Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tőzoltóparancsnokság 

IV. Kassa-Saca BV Intézet 

V.  NAV Bevetési Fıigazgatóság 

VI. Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön 

VII. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

A B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által felajánlott díjat Séra Csaba r. 

alezredes a Sátoraljaújhelyi Rendırkapitányság vezetı-helyettese nyerte. A torna legjobb 

kapusa Sepsik Sándor nyá. tőzoltó fıtörzsırmester lett a B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság csapatából. 

A tornán a helyi rendvédelmi szervezeteken túl vendégként vett részt a NAV Bevetési 

Fıigazgatóság csapata Dr. Demeter Tamás pénzügyır ezredes fıigazgató vezetésével, 

valamint a szlovákiai Kassa – Saca BV intézet csapata. 

 

2012. október 26-án Sátoraljaújhely Város Önkormányzata, a Zemplén Térségi 

Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség, az Eötvös József Börtönügyi Egyesület, valamint 

a sátoraljaújhelyi Városvédı és Szépítı Egyesület közös szervezésében emlékünnepségre 

került sor a Sátoraljaújhelyi Hısök temetıjében. 

A megemlékezı beszédet Fehér József a Kazinczy Múzeum igazgatója tartotta. 

Az ünnepi mősort az Esze Tamás Tagintézmény tanulói adták. Felkészítı tanár: Dudás Zsófia. 

A koszorút helyezett el Sátoraljaújhely Város Önkormányzata, a sátoraljaújhelyi Városvédı 

és Szépítı Egyesület, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön, az Eötvös József Börtönügyi 

Egyesület, valamint a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség. 

Ezt követıen a megjelentek helyezték el a megemlékezés virágait és közösen gyertyát 

gyújtottak az elesett hısök emlékére. 

 

1.3.1 SZÖVETSÉGÜNK ÁLTAL VÉGZETT TOVÁBBI TEVÉKENYSÉGEK: 

 

2012. április 12-én A Szövetség a sátoraljaújhelyi Városi Könyvtárral közösen 

megemlékezést tartott Titanic katasztrófájának 100. évfordulója alkalmából a sátoraljaújhelyi 

Városi Könyvtárban. 



A megjelenteket Kohánka István nyá. mk. pv. ezredes, a Zemplén Térségi Katasztrófa és 

Polgári Védelmi Szövetség elnöke köszöntötte, majd tartott színvonalas elıadást, melyben 

bemutatta a könyvekben, folyóiratokban, levéltárakban fellelt archív dokumentumok alapján a 

hajó jellemzıit, építésének, majd tragikus útjának történetét és magyar vonatkozásait. 

 

2012. április 19-25. Interaktív versenyek a megyében, szövetségünk rendezte a 

területi és megyei interaktív ifjúsági versenyt. 

 

2012. június 2-án Ünnepélyes polgári védelmi eskütétel Sátoraljaújhelyben a Sátoraljaújhelyi 

Rendezvénytéren a Sátoraljaújhelyi Helyi Védelmi Bizottság területéhez tartozó települések 

polgári védelmi szervezeteibe beosztott 100 fı tett ünnepélyes esküt Dr. Tóth Ferenc tőzoltó 

dandártábornok, az Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság polgári védelmi 

fıfelügyelıje, Szamosvölgyi Péter polgármester, Helyi Védelmi Bizottság elnöke, a térség 

polgármesterei, valamint a rendvédelmi szervek és társszervek és intézmények vezetıi elıtt. 

Ünnepi beszédet mondott Dr. Tóth Ferenc tőzoltó dandártábornok. 

  

2012. május 19-én Gyırújbaráton került megrendezésre a 2012. évi ifjúsági 

katasztrófavédelmi verseny országos döntıje, melyen a Sátoraljaújhelyi Esze Tamás 

Tagintézmény csapata, egyben a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 

ifjúsági tagozata második helyezést ért el. A díjakat az ünnepség keretében Dr. Tóth Ferenc 

tőzoltó dandártábornok adta át Bodnár Gábor, Csoma Árpád, Juhász Gergı, Berei Martin 

tanulók, valamint Mészáros Csaba felkészítı tanár részére. 

A rendezvényt színesítette a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön, a Sátoraljaújhelyi 

Rendırkapitányság, a NAV B-A-Z Megyei VPI Sátoraljaújhely Szolgálati hely, a Zemplén 

Tourinform Iroda, az OMSZ Sátoraljaújhelyi Mentıállomás, a Magyar Vöröskereszt 

Sátoraljaújhely Kistérségi Szervezete, valamint a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári 

Védelmi Szövetség kiállítása. 

 

2012. június 02.-án Részvettünk a megyei ünnepélyes polgári védelmi eskütételi 

ünnepségen  

Miskolcon került sor a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei ünnepélyes polgári védelmi eskütétel 

központi rendezvényére. 



A rendezvényen a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség is jelen volt, 

statikus bemutatóval színesítette az ünnepséget. A kiállítás fı témája az ifjúsági és lakossági 

felkészítés, valamint az elmúlt idıszakban elért eredmények bemutatása volt. 

 

2012. július 05. A Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség továbbra is 

jó kapcsolatot ápol a Közszolgálati Egyetemmel, melynek keretében tagjaink az elmúlt 

években külsı konzulensként több alkalommal is közremőködtek az ott tanuló hallgatók 

szakdolgozatainak elkészítésében. Korábbi szakdolgozatokban feldolgozásra került többek 

között a lakossági és ifjúsági felkészítési tevékenység bemutatása, az árvízi védekezések 

logisztikai biztosítása. 

 

2012. július 19.  Sírgondozás a Sátoraljaújhelyi Köztemetıben  

A Sátoraljaújhelyi Köztemetıben nyugvó Miklósi Lajos honvéd tábornok sírjának 

rendbetételét végezte el a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség, az 

Eötvös József Börtönügyi Egyesület, a Városvédı és Szépítı Egyesület együttmőködve az 

Esze Tamás Tagintézménnyel. A tábornok életének utolsó éveit a városban töltötte és aktív 

tagja volt az újhelyi társadalmi és közéletnek. 

A közremőködı szervezetek felvállalták a sír rendszeres gondozását, karbantartását, valamint 

a síremlék felújítását. 

 
2012. augusztus 20. Lakosságfelkészítéssel egybekötött katasztrófavédelmi tájékoztató 

Sátoraljaújhelyben  

A Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség, az Eötvös József Börtönügyi 

Egyesülettel, valamint a sátoraljaújhelyi Városvédı és Szépítı Egyesülettel közösen 

lakosságfelkészítéssel egybekötött katasztrófavédelmi tájékoztatót, ezen túlmenıen 

helytörténeti kiállítást tartott Sátoraljaújhelyben a 2012. augusztus 20-án megrendezésre 

kerülı Szent István király napi megemlékezés és a XXIV. Zemplén Nemzetközi 

Néptáncfesztivál Ünnepsége keretében. A kiállítást megtekintette Hende Csaba honvédelmi 

miniszter is. 

 
2012. augusztus 19. Ifjúsági nemzetközi sátortábor Németországban  

A Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség ifjúsági tagozata 2012. 

augusztus 19-tıl 30-ig a Németországi Baden-Württenberg tartomány Ifjúsági Tőzoltó 

Szövetsége által a Dobelmühlében szervezett ifjúsági nemzetközi sátortáboron vett részt. 



A tábor az ifjúságneveléssel, az utánpótlás kinevelésével, valamint a szabadidı hasznos 

eltöltésével foglalkozott. Sikerült csapatot építeni, a gyermekek látókörét szélesíteni, 

kapcsolatokat építeni. 

 
2012. szeptember 18. Miklósi Lajos honvéd tábornok élete és Sátoraljaújhelyi kötıdése  

A sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár, valamint a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári 

Védelmi Szövetség szervezésében „Miklósi Lajos honvéd tábornok élete és Sátoraljaújhelyi 

kötıdése” címmel ismeretterjesztı elıadásra került sor a Városi Könyvtárban. 

A megjelent érdeklıdıket Kohánka István nyá. mk. pv. ezredes, ZTKPVSZ elnöke 

köszöntötte. Ezt követıen Haraszti György nyá. honvéd ırnagy ismertette a tábornok életét, 

katonai pályafutását, külön kiemelve a városunkban aktív katonaként, illetve nyugdíjasként 

eltöltött idıszakot. 

 
2012. október 09-én lakosságfelkészítési tevékenységének következı állomásaként a 

Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvodában tartott katasztrófavédelmi elıadást október 9-én. 

lakosságfelkészítési tevékenységének következı állomásaként a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág 

Óvodában tartott katasztrófavédelmi elıadást. 

 

Újszerő lakosságfelkészítés Sátoraljaújhelyben: 

2012. januártól a Sátoraljaújhelyi Polgári Védelmi Iroda a Zemplén Térségi Katasztrófa és 

Polgári Védelmi Szövetséggel együttmőködve tovább szélesítette a lakosságfelkészítés körét.  

Egy korábbi sikeres pályázat keretében beszerzésre került információs pult új lehetıséggel 

bıvült. Az érdeklıdık az eddigi információk böngészése mellett immár 

katasztrófavédelemmel, illetve elsısegélynyújtással kapcsolatos kérdésekbıl összeállított 

tesztsorok segítségével mérhetik fel tudásukat, illetve bıvíthetik ismereteiket.  

Minden egyes kvíz 10 kérdésbıl áll, az egyes kérdések megválaszolását követıen a program 

azonnal elvégzi az értékelést.  

Az információs pult Sátoraljaújhely Város Polgármesteri Hivatalában az Okmányiroda 

elıterében került elhelyezésre.  

Célunk, hogy a jelentıs ügyfélforgalmat kihasználva a lakosság minél szélesebb körében 

bıvítsük a katasztrófavédelmi ismereteket.   



 

2012. évi események 

dátum esemény megnevezése 
2012.01.12 Don kanyarban elesett Hısök tiszteletére ünnepi megemlékezés 
2012.01.12 Közgyőlés 
2012.02.28 Megújítottuk a szövetség honlapját 
2012.02.29 Nemzetközi Polgári Védelmi Nap ünnepi megemlékezést tartottunk (március 1) 

2012.03.23 Ifjúsági Katasztrófavédelmi oktatócsomag kidolgozása, átadása a tanulók és felkészítık 
részére 

2012.03.29 Interaktív ifjúsági katasztrófavédelmi verseny 
2012.04.12 Tájékoztató elıadás a Titanic elsüllyedésének 100 évfordulóján 
2012.04.24 Települési felkészítés és gyakorlat Alsóbereckiben 
2012.04.25 Interaktív verseny a megye tanulói részére 
2012.04.28 BAZ megyei ifjúsági Katasztrófavédelmi verseny Tiszaújváros 
2012.05.19 Országos Katasztrófavédelmi verseny Gyırújbarát 
2012.06.01 Hısök napi emlékünnepség Dr. Szakály Sándor történész 
2012.06.02 Polgári védelmi eskütétel és kiállítás Sátoraljaújhely 
2012.06.02 Polgári védelmi eskütétel és kiállítás Miskolc 
2012.06.03 Elnökségi ülés 
2012.07.05 Oktatás, segítség nyújtás konzulens tevékenység 
2012.07.19 Sírgondozás a temetıben Miklósi Lajos tábornok sírjának rendbetétele 
2012.08.19 Nemzetközi táborban jártunk a Németországi Tőzoltó Szövetségnél (08. 19-30) 
2012.08.20 Lakossági tájékoztató kiállítás és vásár vendégünk dr. Hende Csaba 
2012.09.18 Tájékoztató elıadás Miklósi Lajos tábornok életérıl 
2012.09.19 Nemzetközi ifjúsági Polgári Védelmi verseny Szlovákiai Tıketerebesen 
2012.10.04 Lakossági tájékoztató "Biztonságos idıskor" címmel 
2012.10.19 "Sport és Barátság " nemzetközi labdarugó torna 
2012.10.26 Halottak napi megemlékezés a hıs áldozatokról 
2012.11.28 Sajátos nevelést igénylı ált tanulók és pedagógusaik felkészítése 
2012.12.03 Rajzpályázat a légoltalom75 évfordulójára 
2012.12.03 75 éves a szövetség elıdje a Légoltalom emlékünnepség 
2012.12.05 75 éves a szövetség elıdje a Légoltalom emlékünnepség Budapest 
2012.12.14  Tóth Ágoston élete és munkássága  sorozat 

2012.12.20 Közgyőlés 
 

 

 



1.4  HAZAI ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK, EGYÜTTMŐKÖDÉSEK, 

NYILVÁNOSSÁG ALAKULÁSA: 

 

A nemzetközi kapcsolatok és együttmőködés terén továbbra is kiegyensúlyozott kapcsolatot 

tartunk fenn a szlovákiai Tıketerebesi Körzeti Válságkezelı Központtal, a Bodrogközi és 

Ung-vidéki Kulturális Központtal, a CSEMADOK Területi Királyhelmec Választmánya 

elnökével, valamint Királyhelmec Önkormányzatával. Az év során sikeres pályázatot 

valósítottunk meg közösen. Sátoraljaújhely Helyi Védelmi Bizottsága, a Zemplén Térségi 

Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség, valamint a Sátoraljaújhelyi Polgári Védelmi Iroda 

az elmúlt idıszakban jó szakmai kapcsolatot épített ki a Közszolgálati Egyetem 

Katasztrófavédelmi Szakával. A tanszék oktatói és hallgatói az elmúlt idıszakban több 

alkalommal tartottak elıadást a térségben szervezett védelmi igazgatási felkészítéseken, 

melyeket a polgármesterek, a polgári védelmi alegységek és a tanulóifjúság részére 

szerveztünk. 

Szövetségünk az alábbi szervezetekkel mőködik együtt: 

� Magyar Polgári Védelmi Szövetség 

� Regionális Térségi Katasztrófa és Polgárvédelmi Szövetség  

� Városvédı és Szépítı Egyesület Sátoraljaújhely 

� Zempléni Hadtörténeti Társaság Sátoraljaújhely 

� Eötvös József Börtönügyi Egyesület Sátoraljaújhely 

� Sátoraljaújhelyi Polgárır Egyesület 

� Észak-magyarországi Hadtörténeti Közhasznú Egyesület 

� Város és térség intézményei 

Az eredményeinkrıl, tevékenységünkrıl több helyen tudtunk beszámolni, nagyon jó kapcsolat 
alakult ki az országos és helyi írott és elektronikus médiákkal, így a történésekrıl, 
eseményekrıl azonnal tudjuk tájékoztatni a térség, régió lakosságát. A Szövetség 
rendezvényeirıl beszámolt a Zemplén Televízió, Rádió Aktív, Újhelyi Körkép, Helyi 
Krónika, valamint a Katasztrófavédelem címő országos szakmai lap. Fentieken túl 
eseményeinkrıl, rendezvényeinkrıl rendszeresen hírt adunk a Sátoraljaújhelyi Polgári 
Védelmi Iroda honlapjain (www.pvujhely.hu/hirek, Sátoraljaújhely város honlapján 
(www.satoraljaujhely.hu), valamint a B-A-Z megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
weboldalán (www.baz.katasztrofavedelem.hu).  
         

 

 

 

                       

 



 

 

                  

1.6 NÉHÁNY FÉNYKÉPFELVÉTEL A SZÖVETSÉGÜNK FİBB 

PROGRAMJAIRÓL, TEVÉKENYSÉGÉRİL: 

 

 

a Don-kanyarban elesett katonák, hısök és áldozatok tiszteletére rendezett megemlékezés 

 

A prevenciós programok keretében iskolai felkészítések 



 

Az országos versenyen II. helyezést elért csapat 

 

Kiállítás a katasztrófavédelmi eskütétel alkalmából 

 



Németországban járt a sátoraljaújhelyi 

csapat  

A gyıztes csapatok megyei versenyre való felkészítése, valamint részvételük biztosítása 

 

Sport és Barátság kispályás labdarúgó torna megrendezése 

 

 



 

 

 

Védelmi felkészítések, gyakorlatok  

 

 



 

Megemlékezés a Hısök Temetıjében az I és II. világháború áldozatairól 

 

 

a 75 éves múltra visszatekintı Légoltalmi Ligára emlékeztünk 

 



 

2. FİBB FELADATOK 2013. ÉVBEN 

 

a lakosság, tanulóifjúság felkészítése, 

történelmi hagyományok ápolása, 

hazai és nemzetközi kapcsolatok ápolása, fejlesztése 

tudományos tevékenység végzése 

 

 

• Felkészülés a civilszervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló törvénybıl adódó 

feladatok végrehajtására 

• Felkészülés az új katasztrófavédelmi törvény és a hozzá kapcsolódó végrehajtási 

rendeletekbıl adódó feladatok végrehajtására 

• Pályázati kiírások folyamatos figyelemmel kísérése.  

• Közremőködés a lakosságfelkészítésben.  

• Partnerség kiszélesítése, területünkön lévı szervekkel, szervezetekkel való 

együttmőködés. (Kiemelten kezelve a polgárır egyesületeket) 

• Lakosság figyelmének felhívása az SZJA 1%-ának felajánlására. 

 

   

Január:  

• Közremőködés a Don-kanyarban elesett katonák, hısök és áldozatok tiszteletére 

rendezett megemlékezésén 

Január - december:  

• A prevenciós programok keretében iskolai felkészítések  

Április - október:  

• Falunapokon, egyéb ünnepségeken és rendezvényeken való közremőködés, 

segítségnyújtás 

Február – Március:  

• Közremőködés általános iskolás tanulók felkészítésében 

• Közremőködés az országos színtő interaktív katasztrófavédelmi ifjúsági vetélkedı 

megszervezésében 

• Nemzetközi Polgári Védelmi Nap alkalmából ünnepi megemlékezés  



Április:  

• Térségi ifjúsági katasztrófavédelmi verseny lebonyolítása 

• A gyıztes csapatok megyei versenyre való felkészítése, valamint részvételük 

biztosítása 

Május: 

• Közremőködés prevenciós nap megrendezésében Pálházán 

• Közremőködés a Hısök napja megemlékezés megrendezésében 

Június-július 

• Erdei iskola megrendezésében való közremőködés 

• Évközi közgyőlés megrendezése 

Szeptember:  

• Sport és Barátság kispályás labdarúgó torna megrendezése Sátoraljaújhelyben 

November:  

• Megemlékezés a Hısök Temetıjében az I és II. világháború áldozatairól 

December:  

• Évközi közgyőlés megrendezése 

 

 

Sátoraljaújhely, 2013. január 31.  

 

 

  Kohánka István nyá. mk. pv. ezredes 

  elnök 

 



 

 
 

SZÁMVITELI POLITIKA 
 
 
A Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség (3980 Sátoraljaújhely, Kossuth 

tér 5.) a 2000. évi C. törvény a számvitelrıl, valamint a számviteli törvény szerinti egyéb 

szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 

224/2000.(XII.19.) Korm. Rendelet alapján a Számviteli Politika keretében az alábbiakat 

határozza meg mőködésére vonatkozóan: 

 
 

1. A beszámolási kötelezettség módja: 
•  Mérleg 
• eredmény kimutatás 
• kiegészítı melléket 
• közhasznúsági melléklet 

 
 

2. A könyvvezetés módja: kettıs könyvvitel. 
 
 

3. A mérleg felépítése: egyszerősített éves beszámoló mérlege (Korm. Rendelet 4. sz. 
melléklete) 

 
 

4. Az eredmény kimutatás felépítése: egyszerősített éves beszámoló eredmény 
kimutatása (Korm. Rendelet 5. sz.melléklete) 

 
 

5. A közhasznú eredmény kimutatás mellett szerepeltetni kell a meghatározott 
tájékoztató adatokat. 

 
6. A mérlegkészítés dátuma: 2013. január 31. 

 
 
 
Sátoraljaújhely, 2013. január 31. 
  
 
  
 P.H. 
 Kohánka István 
 a szövetség képviselıje 



 
Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 
3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. 

 
Adószám: 18445523-1-05 

KSH besorolási szám: 18445523-9499-529-05 
 
 
 
 

 
EGYSZERŐSÍTETT  ÉVES BESZÁMOLÓ 

 
2012. évrıl 

 
 
 
 

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sátoraljaújhely, 2013. január 31.  
 
  
 P.H. 
 Kohánka István 
 a szövetség képviselıje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 
3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.    Adószám: 18445523-1-05 
 
KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ 
EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 

2012. év 

Tétel-
szám A tétel megnevezése 

Alaptevékenység 

 
 

Vállalkozási tevékenység 

 
 

Összesen 
a b c d e 

I. Értékesítés nettó árbevétele 229 0 229 
II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0 
III. Egyéb bevételek 1 376 0 1 376 

              III. sorból: tagdíj, alapítótól kapott befizetés 28   28 
              III. sorból: támogatások 1 254   1 254 

IV. Pénzügyi mőveletek bevételei 92 0 92 

V. Rendkívüli bevételek 0 0 0 
VI.             V. sorból: alapítótól kapott befizetés 0   0 

VII.             V. sorból: támogatások 0   0 

A. Összes bevétel (1±2+3+4+5) 1 697 0 1 697 

            ebbıl: közhasznú tevékenység bevételei 1 697   1 697 
VI. Anyagjellegő ráfordítások 459 0 459 
VII. Személyi jellegő ráfordítások 902 0 902 

            VII. sorból vezetı tisztségviselık juttatásai 0   0 

VIII. Értékcsökkenési leírás 212 0 212 

IX. Egyéb ráfordítások 19 0 19 



A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 
 
 
Sátoraljaújhely, 2013. január 31. 
  
 P.H.  
 Kohánka István 
 a szövetség képviselıje 

X. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 0 0 0 
XI. Rendkívüli ráfordítások 0 0 0 

B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11) 1 592 0 1 592 

        ebbıl: közhasznú tevékenység ráfordításai 1 592   1 592 

C Adózás elıtti eredmény (A-B) 105 0 105 

XII. Adófizetési kötelezettség 0 0 0 

D ADÓZOTT EREDMÉNY (C-12) 105 0 105 

13 Jóváhagyott osztalék 0 0 0 

E Tárgyévi eredmény (D-13 105 0 105 

 Tájékoztató adatok    
A Központi költségvetési támogatás 0 0 0 

B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás 0 0 0 

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

0 0 0 

D Normatív támogatás 0 0 0 

E 
A személyi jövedelemadó meghatározott részének 
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 
1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg 

59 0 59 

F Közszolgáltatási bevétel 0 0 0 



Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 
3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.    Adószám: 18445523-1-05 

Az egyszerősített éves beszámoló mérlege 

ESZKÖZÖK 
          Adatok eFt-ban 

Sor-
szám A tétel megnevezése Elızı év 

Elızı 
év(ek)  

módosításai 
Tárgyév 

a b c d e 

1  A.  Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)     464 

2  I.   IMMATERIÁLIS JAVAK       

3  II.  TÁRGYI ESZKÖZÖK     464 

4  III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK       

5  B.   Forgóeszközök (09.+10.+14.+16. sor)     2 014 

6  I.   KÉSZLETEK     68 

7  II.  KÖVETELÉSEK       

8  III. ÉRTÉKPAPÍROK       

9  IV. PÉNZESZKÖZÖK     1 946 

10  C.  Aktív idıbeli elhatárolások     0 

11 
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN  

(01.+05.+10. sor)     2 478 

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 
 
 
Sátoraljaújhely, 2013. január 31.  
  P.H. 
    Kohánka István 
    a szövetség képviselıje 



FORRÁSOK 
Adatok eFt-ban 

Sor-
szá
m 

A tétel megnevezése 
Elızı 

év 

Elızı 
év(ek)  

módosításai 
Tárgyév 

a b c d e 

19.  D.   Saját tıke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)     2 362 

20. I.   INDULİ TİKE/ JEGYZETT TİKE       

21. II.  TİKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY     2 257 

22. III.    LEKÖTÖTT TARTALÉK       

23. IV.  ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK       

24. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbıl      105 

25. VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbıl     0 

26.  E.   Céltartalékok     0 

27.  F.   Kötelezettségek (32.-34. sorok)     116 

28.  I.   HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK       

29.  II.  HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK       

30.  III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK     116 

31.  G.   Passzív idıbeli elhatárolások     0 

32.       FORRÁSOK  ÖSSZESEN (19.+26.+27.+31. sor)     2 478 
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 

 
Sátoraljaújhely, 2013. január 31.  
 
 P.H. 
    Kohánka István 
    a szövetség képviselıje 


