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Szervezet neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség

291 175

291 175

2 078 1 926

71 129

2 007 1 797

2 369 2 101

2 369 2 101

2 362 2 369

7 -268

2 369 2 101
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Szervezet neve:

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj, alapítótól kapott
befizetés

- támogatások

4. Pénzügyi műveletek bevételei

5. Rendkívüli bevételek

ebből:

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

6. Anyagjellegű ráfordítások

7. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

8. Értékcsökkenési leírás

9. Egyéb ráfordítások

10. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

- adományok

Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség

237 461 237 461

938 252 938 252

24 26 24 26

630 155 630 155

250 250

88 26 88 26

1 263 739 1 263 739

1 263 739 1 263 739

757 558 757 558

327 263 327 263

172 146 172 146

40 40
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Szervezet neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

11. Rendkívüli ráfordítások

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény (A-B)

D. Adózott eredmény (C-12)

12. Adófizetési kötelezettség

13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

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

D. Normatív támogatás

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

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség

1 256 1 256 1 0071 007

1 256 1 007 1 256 1 007

7 -268 7 -268

7 -268 7 -268

7 -268 7 -268

630 630

150 150

34 71 34 71
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1. Szervezet azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

1.1 Név

1.2 Székhely

Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Képviselő neve:

/ /. .

1.4 Szervezet adószáma:

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

3 9 8 0 Sátoraljaújhely

Kossuth tér

5

0 60 5 P K 6 3 7 0 2  2 0 0 4

0 5 0 8 6 3 7 0 2   

1 8 4 4 5 5 2 3 1 0 5

Kohánka István

Polgári védelem, katasztrófa elhárítás

1997. CLX. törvény

2011. évi CLXXV trv. 2011. évi CXIII. trv. 2011. évi CXXVIII trv. 62/2011. (XII. 29.) BM r. III, IV,

BAZ Megye lakossága, polgármesterek

11000
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Szervezet neve:

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

4.1    Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

4.2    Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

4.3    Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
(összesen)

Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
(mindösszesen)

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 összesen:

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség

Bodrogközi többcélú Társaság 40

40

40
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Szervezet 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-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség

1 263 739

34 71

1 229 668

1 256 1 007

327 263

1 256 1 007

7 -268
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Szervezet 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-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség

150

150

150

150

150

150
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Törvényszék:

Csatolt mellékletek

PK-142
M1 -  Mellékletek

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142-03 Jegyzőkönyv

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

05 Miskolci Törvényszék
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A ZEMPLÉN TÉRSÉGI 

KATASZTRÓFA   ÉS  POLGÁRI  VÉDELMI  SZÖVETSÉG  

 

A Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség megalakulása alkalmával felada-

tául 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 katasztrófák 

elleni védekezésre való felkészítésében. Részt vesz a lakosság ilyen jellegű tájékoztatásában, 

tájékoztató anyagok kidolgozásában, kiadásában és terjesztésében. Veszélyhelyzetben segíti az 

önkormányzatok, Katasztrófavédelem, gazdálkodó szervezetek lakosságvédelmi, mentési, ellátá-

si, és egyéb feladatait, munkáit. Alaprendeltetésének megfelelő feladatai végrehajtásában 

működési területének tekinthető a Borsod-Abaúj-Zemplén megye. 

Szövetségünk nagy erőfeszítéseket 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 tűzte ki, a város és a tér-

sége állampolgárainak katasztrófavédelmi és polgári védelmi felvilágosításának, 

tájékoztatásának segítését, különböző tájékoztató anyagok készítésével, terjesztésével és előadá-

sok 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 katasztrófák 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 tervek készítésében segítséget nyújt-

sunk.   

Fontosnak tartjuk a térség polgármestereinek és jegyzőinek a 2011. évi CXXVIII. törvényből 

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

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

dekezés lehetőségét.  

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

későbbi munkánk eredménye lehet. Ezen a területen a térség közel 60 általános iskolája és óvo-

dája, valamint 4 középiskolája között bemutatókat és versenyeket rendeztünk iskolai, városi és 

térségi szinten. Az esztendőben megrendeztük a kirendeltségek interaktív versenyét. A felmenő 

rendszerű ifjúsági verseny megyei döntőjét megszerveztük, végrehajtottuk. 
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Kiváló szakmai kapcsolat és együttműködés alakult ki Szövetségünk és a Magyar Polgári Vé-

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

ifjúságfelkészítés, valamint települési polgári védelmi felkészítés területén. A támogatásoknak 

köszönhetően további település polgári védelmi szakalegységeit sikerült felkészítenünk. 

 

A szervezetünk taglétszáma 2014. évben 25 fő. Ernyőszervezetként több civil szerveződés tevé-

kenykedik szövetségünk égisze alatt. (Városvédő és Szépítő Egyesület Sátoraljaújhely, Zempléni 

Hadtörténeti Társaság Sátoraljaújhely, Zempléni Hadtörténeti Baráti Társaság Sátoraljaújhely, 

Észak-magyarországi Hadtörténeti Közhasznú Egyesület, Esze Tamás Tagintézmény ifjúsági 

szervezete) 

 

 
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása:  
Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség (a továbbiakban: ZTKPVSZ) a 
Civil tv. a 2011. évi CLXXV tv. alapján működő, önkormányzattal rendelkező, önálló jogi sze-
mélyként működő területi társadalmi közhasznú szervezet.  
Alapszabálya 4.§.(1) pontja kimondja, hogy a ZTKPVSZ közhasznú tevékenységet végezve köz-
reműködik a Magyarország állampolgárainak polgári védelmi, katasztrófavédelmi, tűzoltási 
tevékenységében és egyéb humanitárius feladatokra való felkészítésében, védelmük szervezésé-
ben, azzal a céllal, hogy az állampolgárok képesek legyenek önmaguk, családtagjaik, 
embertársaik életét, vagyontárgyait eredményesen oltalmazni, menteni, elemi csapások, termé-
szeti és ipari katasztrófák, valamint fegyveres konfliktusok esetén.  
 
Fontosnak ítéltük meg, hogy a kapott költségvetési források mellett kiaknázzuk a társadalomban, a 
gazdaságban, pályázatokban és az állampolgárokban jelentkező lehetőségeket, és ezzel növeljük a 
feladatok megvalósítására fordítható költségeinket, és így létre lehetett hozni a hozzáadott értéket.  
 
Kísérletet tettünk a Társadalmi hasznosulási növekmény értékének a kiszámítására. A számításnál 
figyelembe vettük a biztosítók által használt számításokat (becsült emberi élet értéke kb: 1 MFt/Fő/, 
megmentett javak értéke kb: 500 eFt/ház). Az érték számításnál átlagban egy ember értékét és tizenöt 
ház településenkénti esetleges károsodását vettük alapul.  
 
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység meg-
nevezése: polgári védelmi, tűzoltási tevékenység  
Az ZTKPVSZ közhasznú tevékenysége során tevékenységét Magyarország Alaptörvényében, 
2011. évi CXIII. Törvény 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, 
valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény, II. fejezet 
13. szakasz 18. § és a VI. fejezetében, a Kattv. végrehajtására kiadott 234/2011. (XI. 10.) Kor-
mány rendelete IV, VII, VIII, fejezetében, a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 
rendelkező 62/2011. (XII. 29.) BM rendelete III, IV, VII, VIII. fejezetében valamint a vonatkozó 
OKF intézkedésekben, utasításokban és szabályzatokban foglalt alapelvek figyelembevételével 
látja el (továbbiakban: jogszabályok), és a BAZ m. KV igatóság és a ZTKPVSZ között létre jött 
együttműködési megállapodásban rögzítettek figyelembe vételével látja el feladatait. Az előbb 
felsoroltakban rögzített jogokra és kötelességekre és a háború áldozatainak védelmére vonatko-
zó, Genfben 1949. augusztus 12-én kötött nemzetközi egyezmények I. és II. kiegészítő 
jegyzőkönyvében megjelölt polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásában való 
közreműködés.  
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Az ZTKPVSZ ezáltal a fenti jogszabályokban meghatározott ismeretterjesztést, felkészítést, ha-
gyományőrzést, mentésben való közreműködést, katasztrófa elhárítást, valamint a 
veszélyhelyzetekkel kapcsolatos egyéb, közhasznú tevékenységet folytat.  
A közhasznú tevékenység célcsoportja: lakosság, tanuló ifjúság. 
 
3/1. A katasztrófavédelmi ifjúsági versenyek szervezésében való közreműködés országos, terü-
leti és helyi szinten.  
 
A ZTKPVSZ szakemberei a 2O14. évben is teljes körűen részt vettek az OKF által meghatározott, és 
az MPVSZ által meghirdetett felmenő rendszerű országos ifjúsági katasztrófavédelmi helyi, me-
gyei és országos versenyeinek szervezésében, lebonyolításában, ezáltal hatékonyan segítetve, a 
hívatásos szervek felkészítési tevékenységét.  
A helyi, és a területi versenyeken idén mindenhol sikerült saját csapatokat is indítanunk. Az országos 
döntő megrendezése Budapesten valósult meg, ahol közel 450 diák és kísérő tanáruk jelent meg a 
versenyen. A versenyeken összességében 10.158 gyerek vett részt 2014. évben.  
  
Fontosnak tartottuk a nemzetközi megjelenésünket is részt vettünk a szlovákiai Kassa területi verse-
nyen, a határ menti tartományi polgári védelmi- katasztrófavédelmi versenyeken és azokon, ha lehet, 
induljanak a megyéjük szövetségi csapatával.  
Az év során az Borsod-Abaúj-Zemplén (12 fő)  
Az ifjúsági versenyekkel kapcsolatos kiadásainkat az időarányosan utalt költségvetési fedezet függ-
vényében utaltuk, és számoltuk el.  
Jóváhagyott támogatás összege: 300.000,-Ft  
Felhasznált támogatás: 350.000,-Ft  
Százalékos mutató: 117.0%  
Hozzáadott érték: 550.000,-Ft 
Társadalmi hasznosulási növekmény értéke: 1 .100.000,-Ft 
 
3/2. Általános lakosságfelkészítési és tájékoztatási feladatok beindítása és gyakoroltatása.  
 
A települési polgári védelmi szervezetek felkészítését a 2014. évben a konkrét védekezési munkála-
tok, a Megyei, és Helyi Védelmi Bizottságoknál, illetve a védekező településeken (Nagymaros, 
Hernád )  
Települési felkészítések: Alsóregmec, Tiszacsermely, Kishuta, Mikóháza, Kenézlő, Vajdácska, Vilyvi-
tány 
 
Jóváhagyott támogatás összege: 200.000 Ft  
Felhasznált támogatás: 250.000 Ft  
Százalékos mutató: 125.0 %   
Hozzáadott érték: 1.500.000 Ft  
Társadalmi hasznosulási növekmény értéke: 2.500.000 Ft 
 
3/3. Az „Önkéntes Polgári Védelmi Szervezetek Európai Együttműködési Fóruma”  
végleges megalakítása és a „Regionális Partnerségi Együttműködés” (RPC)  
működtetése a nyugat-balkáni államok önkéntes polgári védelmi szervezeteivel.  
A EVCPF éves 2014. október 19-20. konferencia Budapesten.  
A konferencián 16 országból 23 vendég, míg itthonról 48 érdeklődő vett részt. A költségek a konfe-
rencián való részvétellel kapcsolatban merültek fel.  
Jóváhagyott támogatás összege: 25.000 Ft  
Felhasznált támogatás: 25.000 Ft  
Százalékos mutató: 100 %  
Hozzáadott érték: 150.000 Ft  
Társadalmi hasznosulási növekmény értéke: 500.000 Ft 
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3/4. A ZTKPVSZ hagyományőrző tevékenysége  
 
A ZTKPVSZ az év folyamán aktívan részt vett több a polgári védelemmel kapcsolatos jogszabályi 
előkészítésben, és azok közigazgatási egyeztetési folyamataiban.  
 

1. Megemlékezés a Don kanyarban 71 évvel ezelőtt elesett Hősök tiszteletére. 
2. Huszárok Magyarországon és Zemplénben.  
3. Honvédelmi eszméket népszerűsítő rendezvénysorozat keretében. 
4. Nemzetközi Polgári Védelmi Nap ünnepi megemlékezést tartottunk.(március 1) 
5. Az 1848-as forradalom és szabadság harcra emlékeztünk. 
6. Hősök napi emlékünnepség. 
7. Miklósi Lajos tábornok sírjának ápolása, valamint a Hősök temetőjének rendezése folyamatosan 

történt. 
8. Múzeumavatás Kenézlőn. 
9. Aradi vértanuk megemlékezés Kazinczy Lajos tábornokról. 
10. Életfát ápoltunk a Karosi emlék parkban. 
11. Természeti katasztrófák elleni védelem világnapja. 
12. Az 1956-os forradalomra és áldozataira emlékeztünk. 
13. Halottak napi megemlékezést tartottunk a hősökről és áldozatokról. 
14. 77 éves a szövetség elődje a Légoltalom megemlékezés. 
15. Hősök napja Fűzér. 
16. A Honvédelmi eszmét népszerűsítő rendezvények sorozat - I Világháború Rendhagyó történelem 

óra. 
 
 
 
3/5. Önkéntes mentőszervezet létrehozása, és felszerelése, kiképzése.  
 
A MPVSZ 2012.-ben létrehozta mentő beavatkozó szervezetét 15 fővel, melynek tagjai vagyunk. A 
beavatkozó egység csatlakozott a HUSZÁR mentő szervezethez. Tevékenységünket ezen a területen 
elsősorban a hazánkban bekövetkező katasztrófa események felszámolásában való aktív közreműkö-
dés. A szervezet vállalta a nemzeti minősítés megszerzését.  
Közreműködésünkkel megalakultak a Zemplén, a Bodrog, Bodrogköz járási és a BÜKK megyei 
mentőcsoportok 
Az eredményes munkánknak köszönhetően sikeresnek lehet nevezni ez irányú közhasznú tevékeny-
ségünket is.  
 
Jóváhagyott támogatás összege: 150.000 Ft  
Felhasznált támogatás: 150.000 Ft  
Százalékos mutató: 100 %  
Hozzáadott érték: 900.000 Ft 
Társadalmi hasznosulási növekmény értéke: 1.400.000 Ft 
 
3/6. ZTKPVSZ lakosságfelkészítő honlapjának folyamatos működtetése.  
 
A ZTKPVSZ egy modern, fiatalos önálló honlap készítését valósította meg 2014-ben azzal, hogy az 
elérhetőséget és a korszerű tájékoztatást meg tudta alapozni. Ezzel kívántunk hozzájárulni a lakosság, 
az önkormányzatok, a gazdálkodó szervezetek és a szövetség tagjainak ismeretanyag bővítéséhez. Az 
idei év során sikerült a honlapunkat még dinamikusabbá tenni.  
 
Célunk volt, hogy a honlapunk alkalmas legyen az ÁLLAMPOLGÁROK SZÉLESEBB 
KÖRÉNEK FELKÉSZÍTÉSÉRE, és a veszélyhelyzetekben alkalmazandó magatartási szabá-
lyok elsajátítására.  
Közérdekű információkat szolgáltatott az aktuális veszélyhelyzetekről, valamint a szakmai tájékozta-
tás és segítségnyújtás érdekében adatbankot állított fel és működtetett, és azt folyamatosan 
fejlesztette, és naprakész állapotban tartotta.  
Az év során mindig sikerült a naprakészséget megvalósítanunk.  
A Honlapunk üzemeltetőjével sikerült megállapodnunk.  
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Jóváhagyott támogatás összege: 120.000 Ft  
Felhasznált támogatás: 120.000 Ft  
Százalékos mutató: 100 %  
Hozzáadott érték: 455.000 Ft  
Társadalmi hasznosulási növekmény értéke: 1.500.000 Ft 
 
3/7. A ZTKPVSZ láthatóságának, sajtó megjelenésének megteremtése.  
A jelenleginél céltudatosabb együttműködést kell kiépíteni a médiával. Az rendezvények erre jó ala-
pot biztosítottak. Fontos a kialakult kapcsolatokat felhasználva minden megmozdulásról tájékoztatni 
a médiákon keresztül a lakosságot. Az év közben jelentkező és szenzációnak számító természeti és 
civilizációs katasztrófák, nyújtotta lehetőségeket kihasználva célszerű mind a médiában és minden 
más fórumon megszólalni, tájékoztatni a lakosságot a védekezés lehetőségeiről, módszereiről, eszkö-
zeiről.  
Az év során részt vettünk a TESZED mozgalomban is mintegy 250 fővel .  
Az eltelt időszak után megállapítható, hogy a ZTKPVSZ által szervezett eseményeken az országos 
médiák (az írott és az elektronikus) mindig megjelentek és tudósítottak róla, mintegy huszonöt alka-
lommal, a helyi médiák az események, gyakorlatok előtt már tájékoztattak, valamint részvettek az 
eseményeken és erről 15 alkalommal tudósítottak,  
Jóváhagyott támogatás összege: 40.000 Ft  
Felhasznált támogatás: 10.000 Ft  
Százalékos mutató: 25 %  
Hozzáadott érték: 150.000 Ft  
Társadalmi hasznosulási növekmény értéke: 2 .000.000  Ft 
 
3/8.  Pályázati lehetőségek felkutatása anyagi források megszerzése céljából.  
 
A MPVSZ- el közösen, partnerként részt veszünk  a „Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-
2014.” ban. 
A projekt célja a hivatásos katasztrófavédelem, mint államigazgatási szerv intézmény rendszerének 
kapacitás fejlesztése. A Magyar Polgári Védelmi Szövetség projekt feladata a civil társadalom bevo-
nása, együttműködés helyi szinten. A projekt megvalósítása az állampolgároknak, iskoláknak és a 
civil társadalom integrált katasztrófavédelmi rendszerben részt vevő önkéntes szervezeteknek is sze-
repet, biztosit a célterületen. A projekt 2014. július 31.-étől kormányzati döntés miatt szünetel.  
 
3/09. A ZTKPVSZ gazdálkodásának törvényes vitele, és a támogatási összegek szabályszerű  
elszámolása.  
A ZTKPVSZ 2O14.-évi gazdálkodását a célirányos, feladat orientált, takarékos, „de azért majdnem 
mindenre jusson” elv alapján szerveztük. A pénzek célirányos tudatos felhasználása nyomán egyes 
feladatokat át kellet ütemezni, vagy el kellett hagyni. Ezzel együtt a fontosabb feladatainkat, mint 
ahogy az értékelésünkből is kitűnik, nagyon jó színvonalon képesek voltunk végrehajtani.  
Az éves gazdálkodásunk vitele folyamán kiemelten kezeltük a törvényes előírások betartását, és 
könyvelésünk naprakészségének elérését.  
 
A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 11.350 fő 
 
2014.-ik évben a ZTKPVSZ által kiképzettek létszámadatai:  
- tanuló ifjúság: 3.150 fő  
- polgári védelmi felkészítésben résztvevők: 1.100 fő  
ÖSSZESEN: 4,250 fő  
A közhasznú tevékenység főbb eredményei:  
A közhasznú tevékenységből részesülők elsajátították az életmentéshez, és a vagyoni javaik menté-
séhez szükséges polgári védelmi ismereteket, és így alkalmasak lettek az önmentésre is.  
 
3/10. Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség elnöksége által javasolt 2015. 
évi közhasznúsági fő feladatok ismertetése:  
1. A felmenő rendszerű katasztrófavédelmi Ifjúsági verseny megszervezésében és  
megrendezésének közremüködés.  
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2. A lakosságfelkészítési és tájékoztatási feladatok gyakoroltatásának folytatása.  
 
3.) “Az Önkéntes Polgári Védelmi Szervezetek Európai Együttműködési Fóruma”  
részvétel és a „Regionális Partnerségi Együttműködés” (RPC)  
 
4. A MPVSZ szakmai érdekképviseleti, együttműködési és hagyományőrző tevékenységének  
fokozása.  
 
5. Önkéntes mentőszervezet létrehozása, és felszerelése, kiképzése. 
  
6. A ZTKPVSZ honlapjának folyamatos működtetése. 
  
7. A ZTKPVSZ láthatóságának, sajtó megjelenésének fokozása. 
  
8. Előkészíteni a MPVSZ és az OKF által szervezendő önkéntes szakmai tudással rendelkező  
beavatkozó erők megalakítását minden megyében, járásban így BAZ megyében is. 
  
9. Pályázati lehetőségek felkutatása anyagi források megszerzése.  
 
10. A ZTKPVSZ gazdálkodásának törvényes vitele, és a támogatási összegek szabályszerű  
elszámolása.  
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ZEMPLÉN TÉRSÉGI  

KATASZTRÓFA ÉS POLGÁRI VÉDELMI  

SZÖVETSÉG 

 

3981 Sátoraljaújhely, Kossuth t. 5.  
Tel: 06/47/322-027 
Fax: 06/47/321-838 

e-mail: pv@satoraljaujhely.hu 

 

 
Szám: 2014/12 Tárgy: 2014. évi események 

Ügyintéző: Kohánka István nyá. mk. pv. ezredes elnök 
  

 

  

 

2014 évi események 

ssz. dátum esemény megnevezése 
1. 2014.01.09. Elnökségi 
2. 2014.01.13. Megemlékezés a Don kanyarban 71 évvel ezelőtt elesett Hősök tiszteletére.  
3. 2014.01.15. Közgyűlés 

4. 2014.02.04. 
Huszárok Magyarországon és Zemplénben  
Honvédelmi eszméket népszerűsítő rendezvénysorozat keretében. 

5. 2014.02.12. Katasztrófavédelmi felkészítés pedagógusok részére. 
6. 2014.02.27. Nemzetközi Polgári Védelmi Nap ünnepi megemlékezést tartottunk.(március 1) 
7. 2014.03.15. Az 1848-as forradalom és szabadság harcra emlékeztünk. 

8. 
2014.03.12-

03.18. 

Interaktív ifjúsági katasztrófavédelmi verseny a megyénkben, 
Miskolci KK. 03.12.,  Kazincbarcikai KK. 03.17.,  Encsi KK.03.18.  
Tiszaújvárosi KK. 03.13. 

9. 2014.04.15. Sátoraljaújhelyen  B.A.Z.  Megyei döntő. 
10. 2014.04.26. Országos döntő, elméleti állomást a ZTKPVSZ szervezte és biztosította. 
11. 2014.04.26. Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny Országos döntő Budapest 
12. 2014.05.15. Polgári védelmi szervezetek felkészítése Kishután 

13. 
2014.05. 
17.-18. 

Árvízi védekezési, illetve beavatkozási munkálatokra került sor. A Hernád állami fő 
védvonalának megerősítésén dolgozott nyolc járási mentőcsoport köztük a Zemp-
lén, a Bodrog, Bodrogköz és a BÜKK mentőcsoportok. 

14. 
2014.05.24. 

Polgári védelmi szervezetek felkészítése Mikóháza és a szomszédos települések 
Alsóregmec és Vilyvitány  kerültek a sorra. 

15. 2014.06.01. Hősök napi emlékünnepség 
16. 2014.06.03. Elnökségi ülés 
17. 2014.06.12. Ifjúsági tagozatunk Kassán képviselte hazánkat. 

18. 2014.06.18. 
Miklósi Lajos tábornok sírjának ápolása, valamint a Hősök temetőjének rendezése 
folyamatosan történt. 

19. 2013.06.18. Állampolgárok tájékoztatása „a nyár veszélyei”. 
20. 2014.08.03. A közösségi szolgálat végrehajtása. 
21. 2014.08.16. Múzeumavatás Kenézlőn 
22. 2014.09.19. Biztonság napja Sátoraljaújhely 2014. 09. 19. 
23. 2014.10.06. Aradi vértanuk megemlékezés Kazinczy Lajos tábornokról. 
24. 2014.10.16. Életfát ápoltunk a Karosi emlék parkban. 
25. 2014.10.07. Természeti katasztrófák elleni védelem világnapja. 
26. 2014.10.21. IV. Európai Önkéntes Polgári Védelmi Konferencia Budapest (EVCPF) 
27. 2014.10.23. Az 1956-os forradalomra és áldozataira emlékeztünk. 
28. 2013.10.26. Részt vettünk Esze Tamás tagintézmény ünnepi rendezvény sorozatán. 
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Ssz. dátum esemény megnevezése 

29. 2014.11.05. Halottak napi megemlékezést tartottunk a hősökről és áldozatokról. 

30. 2014.11.08. Fővárosi felkészítés és együtt működési gyakorlaton vettünk részt. 

31. 2014.11.13. Önkéntesek a Katasztrófavédelemben konferencia Ludovika Campus épületében. 

32. 2014.11.28. "Sport és Barátság 2014 " nemzetközi labdarugó tornát rendeztünk. 
33. 2014.12.05. 77 éves a szövetség elődje a Légoltalom megemlékezés. 
34. 2014.12.06. Jótékonysági rendezvény. 
35. 2014.12.06. Hősök napja Fűzér. 

36. 2014.12.10. 
A Honvédelmi eszmét népszerűsítő rendezvények sorozat - I Világháború Rend-
hagyó történelem óra. 

37. 2014.12.16. MPVSZ közgyűlésén vettünk részt. 
38. 2014.12.18-24. Jótékonysági rendezvény. 

39. 2014.12.19. Közgyűlés 

40. 2014.12.20. A tél veszélyei. 
41. 2014.12.27. Hollóháza partneri találkozó 

   
   

 felkészítések: 

-  pedagógusok, 
-  ifjúság, 
- Pv. szervezetek:Tiszacsermely, Kishuta, Mikóháza, Kenézlő, Vajdácska, 
- lakosság, 

   
   

   

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
Sátoraljaújhely, 2015. május 26. 
 

Tisztelettel: 
 
 
 

Kohánka István nyá. mk. pv.  
ezredes 

 

ZTKPVSZ elnöke 
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Szövetségünk az alábbi szervezetekkel működik együtt: 

� Magyar Polgári Védelmi Szövetség 

� Regionális Térségi Katasztrófa és Polgárvédelmi Szövetség  

� Városvédő és Szépítő Egyesület Sátoraljaújhely 

� Zempléni Hadtörténeti Társaság Sátoraljaújhely 

� Eötvös József Börtönügyi Egyesület Sátoraljaújhely 

� Sátoraljaújhelyi Polgárőr Egyesület 

� Észak-magyarországi Hadtörténeti Közhasznú Egyesület 

� Város és térség intézményei 

Az eredményeinkről, tevékenységünkről több helyen tudtunk beszámolni, nagyon jó kapcsolat 

alakult ki az országos és helyi írott és elektronikus médiákkal, így a történésekről, eseményekről 

azonnal tudjuk tájékoztatni a térség, régió lakosságát. A Szövetség rendezvényeiről beszámolt a 

Zemplén Televízió, Rádió Aktív, Újhelyi Körkép, Helyi Krónika, valamint a Katasztrófavédelem 

című országos szakmai lap. Fentieken túl eseményeinkről, rendezvényeinkről rendszeresen hírt 

adunk a Szövetség honlapján (www.polgvedsujhely.hu/hirek, a Sátoraljaújhely város honlapján 

(www.satoraljaujhely.hu), valamint a B-A-Z megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság webolda-

lán (www.baz.katasztrofavedelem.hu).  
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5. NÉHÁNY FÉNYKÉPFELVÉTEL A SZÖVETSÉGÜNK F ŐBB PROGRAMJAIRÓL, 

TEVÉKENYSÉGÉRŐL : 

 

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

 

 

Huszárok Magyarországon és Zemplénben rendhagyó történelmi előadás és kiállítás 
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Nemzetközi Polgári Védelmi Nap ünnepi megemlékezést tartottunk.(március 1) 
 

 

 

A prevenciós programok keretében iskolai felkészítések 
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BBAAZZ  mmeeggyyeeii   ii ff jj úússáággii   KK aattaasszzttrr óóffaavvééddeellmmii   vveerr sseennyy  SSááttoorr aall jj aaúújj hheellyy 

 

Az országos versenyen  
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 Polgári védelmi szervezetek felkészítése Kishután  

 

 

Árvízi védekezési, illetve beavatkozási munkálatokra került sor. A Hernád állami fő védvonalának meg-

erősítésén dolgozott nyolc járási mentőcsoport köztük a Zemplén, a Bodrog, Bodrogköz és a BÜKK 

mentőcsoportok. 

H 
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Polgári védelmi szervezetek felkészítése Mikóháza és a szomszédos települések Alsóregmec és Vilyvi-

tány kerültek a sorra. 

 

 

 

 

Hősök napi emlékünnepség 
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Miklósi Lajos tábornok sírjának ápolása, valamint a Hősök temetőjének rendezése folyamatosan 

történt. 

 

 

 

Múzeumavatás Kenézlőn 
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Biztonság napja Sátoraljaújhely 2014. 09. 19. 

 

 

 

 

Biztonság napja Sátoraljaújhely 

a résztvevők 

 2014. 09. 19. 
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Aradi vértanuk megemlékezés,  

Kazinczy Lajos tábornok. 

 

Fővárosi felkészítés és együtt működési gyakorlaton vettünk részt. 
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Az 1956-os forradalomra és áldozataira emlékeztünk. 

 

 

Önkéntesek a Katasztrófavédelemben konferencia Ludovika Campus épületében. 
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Sport és Barátság kispályás labdarúgó torna megrendezése. 

 

 

 

Halottak napi megemlékezést tartottunk a hősökről és áldozatokról. 
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Halottak napi megemlékezést tartottunk a hősökről és áldozatokról. 

 

Jótékonysági rendezvény. 

 

77 éves a szövetség elődje a Légoltalom megemlékezés. 
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6. FŐBB FELADATOK 2015. ÉVBEN 

 

a lakosság, tanulóifjúság felkészítése, 

történelmi hagyományok ápolása, 

hazai és nemzetközi kapcsolatok ápolása, fejlesztése 

tudományos tevékenység végzése 

 

 

• Felkészülés a civilszervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényből adódó fel-

adatok végrehajtására 

• Felkészülés az új katasztrófavédelmi törvény és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendele-

tekből adódó feladatok végrehajtására 

• Pályázati kiírások folyamatos figyelemmel kísérése.  

• Közreműködés a lakosságfelkészítésben.  

• Partnerség kiszélesítése, területünkön lévő szervekkel, szervezetekkel való együttműkö-

dés. (Kiemelten kezelve a polgárőr egyesületeket) 

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

 

   

 

 

 

Sátoraljaújhely, 2015. május 15.  

 

 

 

 

  Kohánka István nyá. mk. pv. ezredes 

  elnök 
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