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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 szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján létrehozott, 

önkormányzattal rendelkező, önálló jogi személyként működő társadalmi és 

kiemelten közhasznú szervezet. 

A Zemplén Térségi KPVSZ 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. Tervszerű propagandatevékenységet fejt ki az állampolgárok 

körében a polgári védelmi feladatok önkéntes vállalására és elsajátítására. Minősített 

helyzetekben és időszakokban a védelmi bizottság igényének megfelelően 

közreműködik, részt vállal a lakosság felkészítésében. 
A hivatkozott törvény 19. § (1) bekezdése alapján készült az éves beszámolóval 

egyidejűleg a 2010 évről szóló közhasznúsági jelentés. 

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

Szövetség taglétszáma 25 fő. A Szövetség Elnöksége ötfős, 1 fő elnök, 1 fő titkár, 3 

fő Elnökségi tag, míg a Felügyelő Bizottsága háromtagú, 1 fő elnök, 2 fő Bizottsági 

tag alkotja, Etikai Bizottsága háromtagú, 1 elnök, 2 bizottsági tag. 
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1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ   
 
A Szövetség 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó 

előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg 

főösszege 2.257 eFt, a saját tőke 2.257 eFt. Részletes kimutatás jelentésünk 

melléklete, mely a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény-kimutatásból áll. 

 
2. A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 
 
A Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2011. évben 
1.690.509  Ft költségvetési támogatásban részesült. 

Támogatás 
Támogatást 
nyújtó neve utalás 

időpontja 
Összeg 

(Ft) 

Felhasználás 
célja 

Felhasznált 
összeg (Ft) 

Átvitel 
(Ft) 

Elszámolás 
határideje 

Magyar 
Polg.Véd.Szöv 

2011.03.29 100.000 
Közhasznú 
működés, 
programok 

100 000  2011.05.15 

Honvédelmi 
Minisztérium 

2011.08.23 1.000.000 
Közhasznú 
működés, 
programok 

1 000 000  2012.02.28 

NCA-EM-11-
0650 

2011.09.19 416.880 
Közhasznú 
működés, 
programok 

416 880  2011.10.30 

SZJA 1% 
2011.09.27 
2011.12.08 

173.120 
509 

Közhasznú 
működés, 
programok 

173 629  2012.10.31 

Összesen 1.690.509     
 
 
3. KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁRÓL 
 
Az egyesület pénztárában 2011. január 1-jén 124.981 Ft, míg 2011. december 31-én 

127.990 Ft volt található. A folyószámlán 2011. január 1-jén 520.441 Ft, lekötött betét 

3.287.365 Ft míg 2011. december 31-én bankszámlán 193.960 Ft, lekötött betétként  

1.359.259 Ft volt nyilvántartva. 

Tárgyi eszköz vásárlására, beruházásra 2011. évben egy alkalommal került sor, 

laptop  került vásárlásra 124.900 Ft  értékben. 

Bevételek:  
Adatok Ft-ban 

1 Pályázati bevételek, támogatások 1.531.880 
2 Bankkamat 119.974 
3 SZJA 1/% 173.629 
4 Rendezvény szervezés, bérleti díj 50.000 
5 Tagdíj 25.200 
6 Telefon magáncélú használata 17.460 

 Bevételek összesen  1.918.143 
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  Kiadások:  
 

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

1.507.613 

2 Igénybevett szolgáltatás értéke /internet, pályázati 
díj, postaköltség, telefon, hirdetés, szakmai út/ 

1.240.300 

3 Személyi jellegű kiadás (kiküldetési díj, megbízási 
díjak, járulékok, reprezentáció) 

461.916 

4 Értékcsökkenési leírás 208.536 
5 Bankköltség 20.437 
6 Biztosítási díj 36.120 
7 Ügyviteli szolgáltatás, bérleti díj 623.675 
8 Egyéb kiadások 125.937 

 Kiadások összesen:  4.224.534 
 
Az Egyesület vagyoni szerkezete:  

Saját tőke elemei 2011. évben:            2.256.685  Ft 

Tőkeváltozás 4.563.076 Ft 

Tárgyévi eredmény alaptevékenységből(közhasznú tev-ből) -2.306.391 Ft 

 

Saját tőke elmeinek változása: 

 2010. év 2011. év Változás 
eFt 

Változás 
% 

Tőkeváltozás 3.549 eFt 4.563 eFt +1.014 eFt +128,57 % 

Tárgyévi eredmény 
alaptevékenységből 
(közhasznú tev-ből) 

1.014 eFt -2.306 eFt -3.320 eFt -327,42% 

Saját tőke összesen 4.563 eFt 2.257 eFt -2.306 eFt -202,17% 
 

A vagyon felhasználását, a mérleg- és eredmény-kimutatás is tartalmazza. A 2011. 

évi negatív eredmény oka, hogy 2010. évben a Szövetség sikeres pályázatírói 

tevékenységének köszönhetően több pályázati forrásból támogatást kapott, mely az 

előző évben átutalásra is került, viszont ezen programok megvalósulása, és így 

pénzügyi teljesítésük is áthúzódtak 2011. évre. Így a bevételek 2010. évben, míg a 

kiadások 2011. évben realizálódtak.  

 
 
4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK 
A Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben kizárólag 

nem pénzbeli, cél szerinti juttatást nyújtott alapító okiratában meghatározott 

közhasznú céljainak megvalósítására.  
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5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT 
ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, 
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSAITÓL ÉS MINDEZEK  
SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE 
 

Támogatás összege 
(Ft) Változás Juttatás 

megnevezése 
Támogatott 

cél 
előző évi  tárgyévi % Ft 

Központi 
költségvetési 
szervt ől: 

 
5.083.500 1.516.880 -70,16 -3.566.620 

Nemzeti Civil 
Alapprogram 

KIM Irányító Szervezet 

Gyakorlatok, 
felkészítések 

4.813.500 416.880 -91,34 -4.396.620 

Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium 

IFJ-GY-EM-09-E-0004 
0396/2009 

Ifjúság 
felkészítés, 

verseny 
rendezés 

270.000 0 -100% -270.000 

Honvédelmi 
Minisztérium 

Hősi síremlék 
felújítás 

0 1.000.000 +100% +1.000.000 

Magyar Polg.Véd.Szöv. 
Ifjúság 

felkészítés 
0 100.000 +100% +100.000 

Helyi önkormányzat 
és szervei:  35.000 15.000 -57,14 -20.000 

Sátoraljaújhelyi 
Polgármesteri Hivatal 

 

Sport és 
Barátság 

rendezvény 
35.000 0 -100% -35.000 

Karcsa Polgármesteri 
Hivatal 

Működésre, 0 15.000 +100% +15.000 

SZJA 1%-a (APEH) működés 263.114 173.629 -34,01% -89.485 
Összesen  5.381.614 1.705.509 -68,31 -3.676.105 
 
 
 
 
 
6. KIMUTATÁS A TÁRSASÁG VEZET Ő TISZTSÉGVISELŐINEK 
NYÚJTOTT JUTTATÁSOKRÓL 
 
A beszámolási időszakban a vezető tisztségviselőknek az egyesület nem nyújtott juttatást.  
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7. SZÖVETSÉGÜNK 2011. ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGE: 

 

1.1 AZ IFJÚSÁG FELKÉSZÍTÉS TERÜLETÉN VÉGZETT MUNKÁN K: 

2011. március 31-én 14.00 órától a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi 

Szövetség, valamint a Sátoraljaújhelyi Polgári Védelmi Iroda szervezésében immár negyedik 

alkalommal került megrendezésre a világhálón az interaktív ifjúsági katasztrófavédelmi 

vetélkedő.  

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

szélesítve a versenyen résztvevők körét.  

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

Az idei versenyt a sátoraljaújhelyi Esze Tamás Tagintézmény csapata nyerte, második 

helyezést ért el a mezőcsáti Általános Művelődési Központ csapata, harmadik helyezett a 

tállyai Zempléni Árpád Általános Művelődési Központ csapata lett. 

 

2011. április 20-án Sátoraljaújhelyben került megrendezésre a térségi Ifjúsági 

Katasztrófavédelmi vetélkedő a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség, 

valamint a Sátoraljaújhelyi Polgári Védelmi Iroda szervezésében a Magyar Polgári Védelmi 

Szövetség támogatásával.  

A versenyt Szamosvölgyi Péter Sátoraljaújhely polgármestere és Kohánka István nyá. mk. pv. 

ezredes, ZTKPVSZ elnöke nyitotta meg.  

A polgári védelmi, egészségügyi, tűzoltási, tájékozódási, közlekedésbiztonsági állomásokon 

túl idén új elemként árvízvédelmi feladatokat is végrehajtottak a résztvevő csapatok.  

A versennyel párhuzamosan technikai bemutatót tartott a Sátoraljaújhelyi Hivatásos 

Önkormányzati Tűzoltóság, a Rendőrkapitányság, a Mentőállomás, valamint a Fegyház és 

Börtön.  

A versenyen 11 általános iskolás, valamint meghívásos alapon 1 középiskolai csapat indult. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan a versenyen részt vett két Szlovákiából érkezett általános 

iskolás csapat is Pataky Károly Tőketerebesi Járási elnökének kíséretében.  

A versenyt a Sátoraljaújhelyi Általános Iskola Esze Tamás Tagintézmény csapata nyerte. 

A versenynapot a Bodrogközi Régi Magyar Kultúra Közhasznú Alapítvány látványos és nagy 

sikerű lovasíjász és harci bemutatója zárta.  
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2011. május 6-án került sor a Megyei Ifjúsági Katasztrófavédelmi Vetélkedőre Mérán. 

Térségünket a helyi vetélkedő győztese, a sátoraljaújhelyi Esze Tamás Tagintézmény csapata 

képviselte. Tanulóink az idén holtversenyben végeztek a második helyen. 

A csapat tagjai: Juhász Gergő, Molnár Alex, Csoma Árpád, Bodnár Gábor 6.b osztályos 

tanulók. 

A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület (RSOE) különdíjat ajánlott 

fel a legjobb baleseti bejelentést tevő versenyzők részére, melyet általános iskolai 

kategóriában Juhász Gergő nyert el. 

   

2011. szeptember 21-én a szlovákiai Tőketerebesen a Körzeti Válságkezelő Központ által 

szervezett ifjúsági polgári védelmi vetélkedőn meghívottként részt vett a sátoraljaújhelyi Esze 

Tamás Tagintézmény csapata.  A kiválóan felkészült csapat 11 résztvevő közül az ötödik 

helyen végzett.  

Résztvevő versenyzők: Juhász Gergő, Molnár Alex, Csoma Árpád, Bodnár Gábor 6.b 

osztályos tanulók. A csapatot elkísérte Kohánka István nyá. mk. pv ezredes, a Zemplén 

Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség elnöke, Gaál Imre ka, valamint Somogyi 

Tamás ka. a Sátoraljaújhelyi Polgári Védelmi Iroda munkatársai, valamint Suták Bertalan 

tolmács. 

 

Szövetségünk közreműködik a Sátoraljaújhelyi Polgári Védelmi Irodával, a Sátoraljaújhely 

Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságával, a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitánysággal, 

valamint a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönnel közösen végzett lakosság, ezen belül az 

ifjúság felkészítésében.  

Ennek keretében intézményenként katasztrófa- és tűzvédelmi, valamint bűnmegelőzési 

előadás megtartására került sor első alkalommal 2011. szeptember 22-én a Ricsei II. Rákóczi 

Ferenc Általános Iskolában, majd 2011. október 20-án a Cigándi Kántor Mihály Általános 

Iskolában, és 2011. november 29-én a Tiszakarádi Sánta Erzsébet Általános Iskolában tanuló 

5-8 osztályos tanulók részére. 

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

térség bemutatása, az esetlegesen bekövetkező veszélyhelyzetek, valamint az olyankor 

betartandó magatartási szabályok ismertetése, tűzvédelmi ismeretek bővítése, az élet- és 

vagyonbiztonság fokozása. 

 

1.2 VÉDELMI FELKÉSZÍTÉSEK ÉS GYAKORLATOK: 

2011. március 23-án a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség, valamint a 

Sátoraljaújhelyi Polgári Védelmi Iroda a Magyar Polgári Védelmi Szövetség támogatásával 
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Nagyrozvágyon települési polgári védelmi felkészítést és gyakorlatot tartott Kisrozvágy és 

Nagyrozvágy települések polgári védelmi alegységei számára. A felkészítés aktív résztvevői 

voltak a település Polgármesteri Hivatalának dolgozói, a két település beosztott polgári 

védelmi szervezetei, a helyi polgárőrség állománya, valamint a község óvodásai és általános 

iskolás tanulói is. A szakmai napon jelen volt a Sátoraljaújhelyi Polgári Védelmi Iroda 

állománya, a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság vezetője, az ÉKÖVIZIG Sárospataki 

Szakaszmérnökség vezetője, valamint a Sátoraljaújhelyi Hivatásos Önkormányzati 

Tűzoltóság képviselői. A rendezvény megnyitójaként Hogya Orsolya Nagyrozvágy község 

polgármestere köszöntötte a felkészítés résztvevőit és bemutatta a települést, majd Kohánka 

István nyá. mk. pv. ezredes, a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 

elnöke adott tájékoztatást a gyakorlat előkészítéséről, mozzanatairól, a térség 

veszélyeztetettségéről, a katasztrófa időszaki tevékenységekről. Ezzel párhuzamosan került 

sor a település műszaki-mentő kézi rajainak gyorsütemű felkészítésére, eligazítására, 

munkavédelmi oktatás megtartására, majd ezt követően kezdetét vette a gyakorlati 

munkavégzés a kijelölt helyszíneken az ÉKÖVIZIG Sárospataki Szakaszmérnökség, valamint 

a Sátoraljaújhelyi Polgári Védelmi Iroda szakmai irányításával.  Négy helyszínen került 

kialakításra a katasztrófahelyzeti szituáció, ahol a települési polgári védelmi szervezetek 

mutatták be a mentési tevékenységet. Az első helyszínen nyúlgát építését, a második 

helyszínen ellennyomó medence kiépítését, a harmadik helyszínen, bordás megtámasztás 

kiépítését gyakorolták a beavatkozók, majd végül az óvodások és iskolások intézményből 

történő tűzriadóval egybekötött kimenekítési gyakorlatot hajtották végre. A tanuló ifjúság 

tesztlapok kitöltésével adott számot a katasztrófavédelmi ismereteikről. 

A szakmai nap összegzését és értékelését Kohánka István elnök és Tóth Zsolt pv. alezredes 

irodavezető tartották. Végezetül Hogya Orsolya polgármester asszony megköszönte minden 

résztvevőnek, közreműködőnek az egész napi tevékenységét.  

2011. április 15-én a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség, valamint a 

Sátoraljaújhelyi Polgári Védelmi Iroda a Magyar Polgári Védelmi Szövetség támogatásával 

Tiszakarádon települési polgári védelmi felkészítést és gyakorlatot tartott a települési polgári 

védelmi alegységei számára. A felkészítés és gyakorlat résztvevői voltak Tiszakarád Polgári 

Védelmi Törzs és a beosztott polgári védelmi szervezetek állománya, a helyi polgárőrség 

állománya, valamint a község óvodásai és általános iskolás tanulói is. A szakmai napon jelen 

volt a Sátoraljaújhelyi Polgári Védelmi Iroda állománya, Demeter István nyá. pv. ezredes a 

Magyar Polgári Védelmi Szövetség Országos Elnökségének tagja, a Sátoraljaújhelyi 

Rendőrkapitányság, az ÉKÖVIZIG Sárospataki Szakaszmérnökség, a Sátoraljaújhelyi 

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, valamint a ZTKPVSZ képviselői. A rendezvény 
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nyitásaként Ungvári József Tiszakarád község polgármestere köszöntötte a felkészítés 

résztvevőit és bemutatta a települést, majd a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi 

Szövetség elnöke adott tájékoztatást a gyakorlat előkészítéséről, mozzanatairól, a térség 

veszélyeztetettségéről és a katasztrófa időszaki tevékenységekről. A felkészítés következő 

elemeként polgári védelmi alapképzés következett, melyet Tóth Zsolt pv, alezredes 

irodavezető és Gaál Imre ka. tartottak a beosztott pv. állomány részére.  Ezzel párhuzamosan 

került sor a település műszaki-mentő kézi rajainak gyorsütemű felkészítésére, eligazítására, 

munkavédelmi oktatás megtartására, majd ezt követően kezdetét vette a gyakorlati 

munkavégzés a kijelölt helyszíneken, az ÉKÖVIZIG Sárospataki Szakaszmérnökség, 

valamint a Polgári Védelmi Iroda szakmai irányításával.  Négy helyszínen került kialakításra 

a katasztrófahelyzeti szituáció, ahol a települési polgári védelmi szervezetek mutatták be a 

mentési tevékenységet. Az első helyszínen nyúlgát építését végezték, a második helyszínen 

ellennyomó medence kiépítését, a harmadik helyszínen, bordás megtámasztás kiépítését és az 

ároktisztítást gyakorolták a beavatkozók. Ezen kívül az óvodások és iskolások intézményből 

történő tűzriadóval egybekötött kimenekítési gyakorlat került végrehajtásra. 

A szakmai nap összegzését és értékelését Tóth Zsolt pv. alezredes irodavezető, Demeter 

István nyá. pv. ezredes és a ZTKPVSZ elnöke tartották. 

Végezetül Ungvári József polgármester úr megköszönte minden résztvevőnek, 

közreműködőnek az egész napi tevékenységét. 

2011. április 18-án  Sátoraljaújhelyben az  Esze Tamás Tagintézményben a Sátoraljaújhely 

Polgári Védelmi Iroda illetékességi területén árvíz által veszélyeztetett településeken lévő 

általános iskolák pedagógusainak árvízi helyzetre történő felkészítésére került sor. A 

felkészítés célja volt a pedagógusok, valamint rajtuk keresztül az általuk tanított gyermekek 

célirányos, helyi sajátosságokra kiterjedő felkészítése az árvízi veszélyhelyzet kihirdetése 

esetén tanúsítandó magatartásra. A továbbképzésen résztvevő pedagógusok megismerték az 

árvízi helyzet kialakulását és következményeit, az elvárt magatartási formákat, a kitelepítés, 

kimenekítés, befogadás fogalmát, a kitelepítés esetén szükséges csomag tartalmát, valamint a 

pedagógusok feladatait az árvízi felkészítésben és a tanulók részére átadandó hasznos 

információkat. Képet kaptak a jellemző helyi ár- és belvízi sajátosságokról és tapasztalatokról.  

Gógh András a sátoraljaújhelyi Mentőállomás vezetője az alapvető elsősegély-nyújtási 

ismeretekről tartott előadást. 

A pedagógusok körében interaktív tábla segítségével kerültek bemutatásra a 

katasztrófavédelmi tárgykörben működő honlapok, lakosságtájékoztatási információk, 

valamint az iskolás korosztályok részére szóló kiadványok. 



„A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.” 
2011. április 28-án védelmi felkészítésre és vezetői továbbképzés került sor a 

Sátoraljaújhely Polgári Védelmi Iroda illetékességi területéhez tartozó települések 

polgármesterei, falugondnokai és a térség polgárőr egyesületeinek képviselői részére a 

Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal dísztermében. A felkészítéssel párhuzamosan 

Sátoraljaújhely települési műszaki mentő kézi alegységei részére alapképzés és gyakorlat 

került levezetésre a Kazinczy Ferenc Általános Iskolában.  A B-A-Z Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről a szakmai napot Szunyog Zoltán tü. őrnagy 

tűzoltósági felügyelő tekintette meg. Elsőként Fazekas György alezredes, a B-A-Z Megyei 

Védelmi Bizottság katonai szakreferense tartott előadást „A megyei védelmi bizottság és a 

polgármesterek szerepe a helyi védelmi rendszer kialakításában” címmel. Ezt követően 

Kovács Gyula az ÉKÖVIZIG Sárospataki Szakaszmérnökségének munkatársa adott 

tájékoztatást a Hegyköz és a Bodrogköz árvízi helyzetéről.  

Ezután Tóth Zsolt pv. alezredes irodavezető ismertette a továbbképzésen résztvevőkkel a 

polgári védelmi szervezetek felkészítésének, kiképzésének követelményeit, valamint a 

riasztás, mozgósítás és a polgári védelmi szervezetek alkalmazásának szabályait. Ezt 

követően a vezetői felkészítés résztvevői megtekintették a gyakorlat helyszíneit, ahol nyúlgát 

építését, ellennyomó medence, bordás megtámasztás kiépítését gyakorolták a beavatkozók a 

Polgári Védelmi Iroda, valamint az ÉKÖVIZIG Sárospataki Szakaszmérnökségének 

munkatársainak szakmai irányítása mellett. A gyakorlat helyszíneit és megközelítési 

útvonalait a Sátoraljaújhelyi Polgárőr Egyesület állománya biztosította. 

A szakmai nap összegzését és értékelését Tóth Zsolt pv. alezredes irodavezető tartotta, majd 

megköszönte minden résztvevőnek, közreműködőnek az egész napi tevékenységét. 

 

2011. május 1-én a zalkodi Majálisparkban Zalkod Község Önkormányzatának 

szervezésében ismét megrendezésre került a Zalkodi Majális.  

A hagyományosan jó együttműködést kihasználva az Észak-magyarországi Hadtörténeti 

Közhasznú Egyesülettel közösen a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi 

Szövetség is részt vett a rendezvényen.  A kiállított tárgyak főképp a hazai és nemzetközi 

fegyveres erők felszereléséből és egyenruházatából nyújtottak keresztmetszetet, majd a 

katonai hírközlés eszközein és az egyéni gázvédelmi, illetve légoltalmi eszközökön átívelve 

kapcsolódtak a polgári védelem és katasztrófavédelem tematikájához. Az eszközök az I. 

világháború időszakától a ma is használatban lévő felszerelésekig tevődtek össze. 

Mivel Zalkod község a Bodrog és Tisza folyók közelségéből adódóan veszélyeztetett 

helyzetbe került a 2000 és 2001 évi árvizek idején, így lakosai testközelből ismerik az árvízi 

védekezés módozatait. Ezért is helyeztünk hangsúlyt a kiállítás tartama alatt inkább az RBV 



„A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.” 
védelem szemléltetésére. Az érdeklődők felpróbálhattak gázálarcokat, védősisakokat, 

menekülőkámzsát is, valamint tájékoztatást kaptak a Szövetség szerepéről a lakosság 

felkészítésében. A gyermekek különösen vállalkozó kedvűek voltak a gázmaszkok 

felpróbálásakor. Az idősebb korosztályt inkább a tereptani ismeretek, hírközlő eszközök, 

mérőműszerek érdekelték, nosztalgiával szemlélték a régen látott tárgyakat, melyek 

kezeléséről is volt ismeretük. Nagy érdeklődés mutatkozott Szövetségünk tagja dr. Molnár 

Géza előadása iránt, mely ”Az erőforrásválság” címmel volt hallható.  Az egésznapi 

rendezvény családias hangulatban zajlott, az időjárás is kellemes volt. A gyerekeket játszóház 

várta a „gázriadó” után, ám az őket váró cukoreső ellen mi sem nem tudtunk védekezési 

tanácsokat adni. 

A Polgármester Asszony a majális végén megköszönte, hogy kiállításunkkal emeltük a 

rendezvény színvonalát. 

 

2011. május 13-án három helyszínen zajlott katasztrófa-elhárítási gyakorlat Miskolcon a 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a miskolci Polgári Védelmi 

Kirendeltség, a Miskolci Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság és a Regionális Katasztrófa és 

Polgári Védelmi Szövetség Miskolc szervezésében. 

Térségünkből a gyakorlatot a Sátoraljaújhelyi Polgári Védelmi Iroda vezetésével a Zemplén 

Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség tagjai, a térségi polgárőr szervezetek, 

polgármesteri hivatalok, általános iskolák és önkéntes tűzoltóságok képviselői tekintették 

meg. 

2011. június 3-án a Szövetségünk és a Sátoraljaújhely Polgármesteri Hivatala, valamint a 

Sátoraljaújhelyi Polgári Védelmi Iroda szervezésében Sátoraljaújhely települési műszaki 

mentő kézi alegységei részére alapképzés és gyakorlat került levezetésre a Kazinczy Ferenc 

Általános Iskolában.  Tóth Zsolt pv. alezredes irodavezető ismertette a képzésen 

résztvevőkkel a polgári védelmi szervezetek felkészítésének, kiképzésének követelményeit, 

valamint a riasztás, mozgósítás és a polgári védelmi szervezetek alkalmazásának szabályait. 

Ezt követően a gyakorlat résztvevői nyúlgát építését, ellennyomó medence, bordás 

megtámasztás kiépítését gyakorolták a Polgári Védelmi Iroda, valamint az ÉKÖVIZIG 

Sárospataki Szakaszmérnökségének munkatársainak szakmai irányítása mellett.  

A szakmai nap összegzését és értékelését Tóth Zsolt pv. alezredes irodavezető tartotta, majd 

megköszönte minden résztvevőnek, közreműködőnek az egész napi tevékenységét. 

 



„A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.” 
1.3 2011. ÉVBEN TOVÁBB FOLYTATÓDOTT AZ ÉVENTE ISMÉT LŐDŐ 

RENDEZVÉNYEINK SOROZATA, VALAMINT ÚJ RENDEZVÉNY IS 

LEBONYOLÍTÁSRA KERÜLT: 

 

A Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesület, az Eötvös József Börtönügyi Egyesület, 

valamint a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2011. január 12-én 

megemlékezést szervezett a Don-kanyarban elesett Hősök tiszteletére a Sátoraljaújhely 

Köztemető Áldozatok és Hősök emlékművénél. A megemlékezés a Himnusz eléneklésével 

kezdődött, majd Wass Albert: A láthatatlan lobogó című versét Rátfai Emese Judit szavalta el. 

Megemlékező 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 követően az ünnepség zárásaként Dudás 

Alexandra 8. osztályos tanuló Vörösmarty Mihály: Szózat című versét szavalta el. 

 

A Nemzetközi Polgári Védelmi Nap alkalmából ünnepi megemlékezést tartott a Zemplén 

Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2011. február 28-án a Sátoraljaújhelyi 

Városi Könyvtárban. A rendezvény a Magyar Polgári Védelem 76 éves tevékenysége előtti 

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 „Törekedjetek a szeretetre” címmel színvonalas ünnepi műsort 

mutattak be. Ezt követően Kohánka István előadása következett melyben ismertette a 

jelenlévőkkel a polgári védelem történetét 1935-töl napjainkig. A bemutatott fotók 

sorozatában jelentős számban volt a helyi polgári védelem életéből, tevékenységéből 

származó, ma már történelmi jelentőségű felvétel. Érdekessége volt az előadásnak, hogy a 

kezdetektől mai korunkig végigkövethető volt a különböző szinteken lévő parancsnokok, 

törzsparancsnokok igazgatók névsora.  

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

korosztály, a közép korosztály, valamint a szépkorúak, akik között olyanok is jelen voltak, 

akik a polgári védelem múltbéli tevékenységében jelentős szerepet láttak el.   

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

 

2011. május 31-én a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesület, a Zemplén Térségi 

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

szervezésében Hősök napi emlékünnepségre került sor. A megemlékezés a sátoraljaújhelyi 

Köztemető Áldozatok és Hősök emlékművénél a Himnusz eléneklésével kezdődött, majd "A 
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hősöket soha ne feledd!" címmel az Esze Tamás Tagintézmény tanulóinak műsora 

következett. A megemlékező beszédet Dankó Dénes, Sátoraljaújhely város alpolgármestere 

tartotta. Koszorút helyezett el Sátoraljaújhely Város Önkormányzata, a Sátoraljaújhelyi 

Fegyház és Börtön, valamint a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesület. Ezután 

következtek a történelmi egyházak imái. A megemlékezés a Szózattal zárult. 

 

2011. május 31-én a sátoraljaújhelyi Köztemető Áldozatok és Hősök emlékművénél 

megtartott Hősök Napi megemlékezést követően került sor a Sátoraljaújhelyi Hősök 

Temetőjében a felújított emlékművek átadására, megáldására és felszentelésére. Az esemény 

nyitányaként “Ismeretlen szerző - Hősök emlékére” c. versét hallhatták a megjelentek Kocsis 

Zsófia és Balla Eszter az Esze Tamás Tagintézmény 8. osztályos tanulói előadásában.  

Kohánka István a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség elnöke 

ismertette a felújítási program menetét. Elmondta, hogy a felújítás a Nemzeti Civil 

Alapprogram Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma által kiírt 

pályázatból valósult meg. Ennek eredményeként a Hősök Temetőjének központi emlékműve, 

valamint a járvány során elhunytak emlékművének felújítására került sor. A program 

megvalósítása Sátoraljaújhely Város Önkormányzata, a Zemplén Térségi Katasztrófa és 

Polgári Védelmi Szövetség, a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesület, Eötvös József 

Börtönügyi Egyesület Sátoraljaújhely, valamint a Csemadok Királyhelmec Területi 

Választmánya, a Bodrogközi és Ung-vidéki Kulturális Központ Királyhelmec és Nagytárkány 

község Önkormányzata együttműködésében történt meg. 

Ezután köszöntőt mondott Dankó Dénes Sátoraljaújhely város alpolgármestere és Dr. 

Zvolenský Gabriella a Bodrogközi és Ung-vidéki Közművelődési Intézet - Kassa Megye 

Önkormányzat Kulturális Intézményének – igazgatója.  

Ezt követte a történelmi egyházak részéről az emlékművek felszentelése, megáldása. 

 

A Hősök Temetőjének rekonstrukcióját az elesett hősök emlékére, valamint Sátoraljaújhely 

várossá nyilvánításának 750. éves évfordulójának tiszteletére a város lakosságának 

ajánlottuk fel. 

 

2011. november 1-jén a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata, a HM Társadalmi 

Kapcsolatok és Hadisírgondozó Hivatal, a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi 

Szövetség és az Eötvös József Börtönügyi Egyesület szervezésében kegyeleti 

emlékünnepségre került sor a Sátoraljaújhelyi Hősök temetőjében. A rendezvényen részt vett 

a Magyar Polgári Védelmi Szövetség részéről Schieber József ny. pv. alezredes, valamint 

Kele Antal ny. pv. ezredes a B-A-Z megyei Polgári Védelmi Szövetség képviseletében. 



„A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.” 
Szamosvölgyi Péter polgármester köszöntője után a megemlékező beszédet Dr. Hende Csaba 

honvédelmi miniszter tartotta.  

A történelmi egyházak nevében dr. Lackner Pál dandártábornok a HM Tábori Lelkészi 

Szolgálat Protestáns Szolgálati Ág tábori püspöke, valamint Szentesi Csaba őrnagy a HM 

Tábori Lelkészi Szolgálat Katolikus Szolgálati Ág tábori lelkésze mondott imát a katonák 

lelki üdvéért. 

Ezt követően Szabó István: Doberdó - Egy honvédhadnagy könyve az Isonzó-frontról című 

naplójából részletet hallgathattak a jelenlévők Juhász Adrienn előadásában. 

A koszorúzásokat követően a megjelentek helyezték el a megemlékezés virágait a fejújított 

központi emlékműnél. Ezt követően az elesett katonák előtti tisztelgésünk jeléül egy 7,5 cm-

es hegyi ágyúból - mely már az I. Világháborúban is használatos volt – díszlövést adott le a 

korabeli egyenruhába öltözött kezelőszemélyzet. 

Az ünnepség zárásaként az Il Silentio hangzott el. 

 

1.3.1 SZÖVETSÉGÜNK ÁLTAL VÉGZETT TOVÁBBI TEVÉKENYSÉ GEK: 

 

Légi fotó a Hősök temetőjéről:  

2011. július 25-én a Hősök temetőjénél találkoztak azon civil szervezetek vezetői, valamint a 

Quali-Top Kft. vezetője Rinyu Ferenc, akik elhatározták, hogy az elhunytak emlékét 

megőrzik, és sírjaikat ápolják. Több projekt lezajlott már, két könyv is megjelent. A mostani 

összejövetel témája légi felvétel készítése a temetőről, digitális alkalmazás megteremtése, 

regiszter alkotása és keresési lehetőség biztosítása.  

A megérkezés után előkerült a robothelikopter a terepjáró autó belsejéből mindenki 

rácsodálkozott, erre az md4-1000 típusú berendezésre amely rövid előkészítés után felszállt a 

magasba. Tekintetünkkel tudtuk követni a számítógépen és a levegőben is. Igen halkan repült, 

hiszen elektromos meghajtású berendezésről van szó. A repülő szerkezet digitális képalkotó 

berendezést vitt magával először 40 m magasságba, majd felrepült 150 méterre is közben a 

felvételeket laptopon lehetett figyelemmel követni, hogy minél tökéletesebb képek 

készüljenek a területről. Ez a robothelikopter a katasztrófavédelemben is használatos eszköz 

felderítést, kutatást végez. A képeket a GIS raszter segítségével egy-egységgé lehet 

összeilleszteni meg lehet jeleníteni panoráma felvételkén. A borús idő ellenére jó felvételek 

készültek és ezáltal is megörökítve a Hősök temetőjét. Ezúton is köszönetet mondunk Rinyu 

Ferencnek Quali-Top Kft. ügyvezető igazgatójának az önzetlen segítségért. 

 

A „Polgári Védelemben” címmel kiállítás a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön 

Múzeumában: 
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A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön által fenntartott Büntetés-végrehajtás Múzeumi 

Kiállítóhelye, a Sátoraljaújhelyi Polgári Védelmi Iroda, Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 

Hivatásos Tűzoltósága, a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség, 

valamint az Eötvös József Börtönügyi Egyesület augusztus-szeptember hónapban ideiglenes 

kiállítás keretében mutatja be „Polgári Védelemben” című kiállítását. Az ideiglenes tárlat a 

résztvevő szervezetek polgári- és katasztrófavédelmi tevékenységét törekszik bemutatni, 

melyet az elmúlt évtizedekben Sátoraljaújhely Város és környéke lakosságának érdekében 

fejtett ki. A rendezvénnyel az együttműködő szervek Sátoraljaújhely Város 750. éves 

fennállásához kapcsolódó rendezvényhez kíván csatlakozni.  

Az időszaki kiállítás megnyitására 2011. augusztus 02-án 11.00 órától került sor. A kiállítást 

Lipták Attila mk. pv. ezredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Igazgatója nyitotta meg. A kiállítási téma időszerűségéről dr. Endrődi István a 

Magyar Polgári Védelmi Szövetség elnöke és Kohánka István a Zemplén Térségi Katasztrófa 

és Polgári Védelmi Szövetség elnöke szólt. 

A tárlat augusztustól szeptemberig volt megtekinthető.  Az érdeklődő általános és 

középiskolák tanulói részére Szövetségünk tagjai bevonásával rendkívüli osztályfőnöki órák 

megtartására került sor több alkalommal. 

 

Sport és Barátság kispályás labdarúgó torna: 

2011. szeptember 16-án immár 18. alkalommal került sor Sátoraljaújhelyben a „Sport és 

Barátság” kispályás labdarúgó tornára, mely hagyományosan a Polgári Védelmi Iroda 

állománya, valamint a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 

szervezésében zajlott. A tornának a Sátoraljaújhelyi Városi Sportcsarnok és a városligeti 

műfüves labdarúgópálya adott otthont.  

A rendezvény fővédnökei Szamosvölgyi Péter Sátoraljaújhely város polgármestere, valamint 

Lipták Attila mk. pv. ezredes, a B-A-Z megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója 

volt.  

A bajnokság célja a sport és a barátság ápolása, illetve újabb kapcsolatok létrehozása a 

rendészeti szervek tagjai, az államigazgatásban és a közszférában dolgozók között. 

A torna sportszerűen, izgalmakban bővelkedően nagyon jó hangulatban zajlott le, 

köszönhetően a résztvevőknek és a támogatóknak.  

A tornát és ezzel a Sport és Barátság Vándorkupát a Sátoraljaújhelyi Tűzoltóság csapata 

nyerte.  

 

Jutalomutazás a Megyei Ifjúsági Polgári Védelmi vetélkedőn résztvevő csapat részére: 



„A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.” 
A 2011. évi Megyei Ifjúsági Katasztrófavédelmi vetélkedőn a sátoraljaújhelyi Esze Tamás 

Tagintézmény csapata holtversenyben végzett az első helyen. Pontazonosság esetén az 

árvízvédelmi állomáson elért pontszámok voltak a döntőek, így az Országos Ifjúsági 

Katasztrófavédelmi vetélkedőn Encs város csapata képviselte megyénket. A csapat tagjai: 

Juhász Gergő, Molnár Alex, Csoma Árpád, Bodnár Gábor voltak. A kiváló eredmény 

elismeréseként a csapat részére a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség, 

valamint a Sátoraljaújhelyi Polgári Védelmi Iroda 2011. május 24-én jutalomutazást 

szervezett Szolnokra. A látogatás során a csapat és a kísérők a Repülőmúzeumot tekintették 

meg. Ezt követte egy rövid városlátogatás. A program során a versenyzők, valamint kísérőik 

sok élménnyel, látnivalóval gazdagodtak. 

 

Újszerű lakosságfelkészítés Sátoraljaújhelyben: 

2011. novemberétől a Sátoraljaújhelyi Polgári Védelmi Iroda a Zemplén Térségi Katasztrófa 

és Polgári Védelmi Szövetséggel együttműködve tovább szélesítette a lakosságfelkészítés 

körét.  

Egy korábbi sikeres pályázat keretében beszerzésre került információs pult új lehetőséggel 

bővült. Az érdeklődők az eddigi információk böngészése mellett immár 

katasztrófavédelemmel, illetve elsősegélynyújtással kapcsolatos kérdésekből összeállított 

tesztsorok segítségével mérhetik fel tudásukat, illetve bővíthetik ismereteiket.  

Minden egyes kvíz 10 kérdésből áll, az egyes kérdések megválaszolását követően a program 

azonnal elvégzi az értékelést.  

Az információs pult Sátoraljaújhely Város Polgármesteri Hivatalában az Okmányiroda 

előterében került elhelyezésre.  

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

bővítsük a katasztrófavédelmi ismereteket.   

 

1.4  HAZAI ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK, EGYÜTTM ŰKÖDÉSEK, 

NYILVÁNOSSÁG ALAKULÁSA: 

 

A nemzetközi kapcsolatok és együttműködés terén továbbra is kiegyensúlyozott kapcsolatot 

tartunk fenn a szlovákiai Tőketerebesi Körzeti Válságkezelő 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.  



„A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.” 
Sátoraljaújhely Helyi Védelmi Bizottsága, a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi 

Szövetség, valamint a Sátoraljaújhelyi Polgári Védelmi Iroda az elmúlt időszakban jó szakmai 

kapcsolatot épített ki a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Vegyi és Katasztrófavédelmi 

Intézetével.  

A tanszék oktatói és hallgatói az elmúlt időszakban több alkalommal tartottak előadást a 

térségben szervezett védelmi igazgatási felkészítéseken, melyeket a polgármesterek, a polgári 

védelmi alegységek és a tanulóifjúság részére szerveztünk. 

A kiváló együttműködés keretében került sor 2011. május 19-én a Sátoraljaújhely Városi 

Könyvtár, a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség, valamint a 

Sátoraljaújhelyi Polgári Védelmi Iroda szervezésében ismeretterjesztő előadás megtartására „ 

A világ nagy ipari katasztrófáinak hatásai az emberi életre” címmel.  

A meghívott előadó Dr. Földi László mk. alezredes, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 

Bolyai János Hadmérnöki Kar Általános dékánhelyettese volt. Az intézmény képviseletében 

jelen volt Dr. Grósz Zoltán nyá. ezredes a Vegyi-, és Katasztrófavédelmi Intézet Igazgatója, 

valamint Dr. Pellérdi Rezső Katasztrófavédelmi Tanszék vezetője. 

A rendezvénynek Sátoraljaújhely Város Polgármesteri Hivatal Díszterme adott otthont. 

A zsúfolásig telt teremben Sátoraljaújhely lakossága széles körben képviseltette magát, ezen 

túl a helyi rendvédelmi szervek, civil szervezetek, munkahelyi polgári védelmi szervezetek 

vezetői és tagjai is jelen voltak. 

A rendezvényen részt vett Lipták Attila mk. pv. ezredes a B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Igazgatója is, aki a szakmai program második részében tájékoztatást adott 

megyénk veszélyeztetettségéről, valamint felhívta a figyelmet a veszélyhelyzetben történő 

fontosabb tudnivalókra, magatartási rendszabályokra. 

 

 

Szövetségünk az alábbi szervezetekkel működik együtt: 

� Magyar Polgári Védelmi Szövetség 

� B-A-Z. megyei 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 

 



„A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.” 
1.5 SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÜNK ÖSSZEFOGLALÁSA  

Az elmúlt három év tevékenységét vizsgálva összegzésként megállapítható, hogy 

Szövetségünk a Sátoraljaújhelyi Polgári Védelmi Iroda illetékességi területéhez tartozó 36 

település közül 23 településen volt jelen, és vett részt települési polgári védelmi 

felkészítéseken. Szövetségünk folyamatosan keresi azon pályázati lehetőségeket, elérhető 

forrásokat melyek segítségével felkészítési tevékenységünket tovább tudjuk folytatni, 

hozzájárulva ezzel a térségünkben élők biztonságérzetének növeléséhez. 

Az év során Nagyrozvágy, valamint Tiszakarád településeken hajtottunk végre települési 

polgári védelmi felkészítést és gyakorlatot, mintegy 148 fő felnőtt lakos bevonásával. A 

gyakorlatok során végzett hasznos munka becsült értéke mintegy 2. 473.000.- forint, valamint 

a szövetség és közreműködő szervezetek által hozzáadott érték közel 1.246.000.- forint volt. 

A gyakorlaton részt vevő állomány munkából történő kivonás értéke mintegy 577. 200.- 

forintot tesz ki. A gyakorlatok összegzése során megállapítható, hogy Szövetségünk 4. 

296.200.- forint eszmei értékkel járult hozzá az állami feladathoz. A társadalmi hasznosulási 

növekmény érték 145.000.000.-forint. 

Ifjúságfelkészítés területén számszaki eredményeket az alábbiakban tudjuk összefoglalni: 

Interaktív katasztrófavédelmi verseny résztvevői: 17 csapat, 68 fő; 

Iskolai szintű katasztrófavédelmi verseny: 14 iskola, 1540 fő; 

Térségi katasztrófavédelmi ifjúsági verseny: 11 csapat, 55 fő; 

Megyei katasztrófavédelmi ifjúsági verseny: 1 csapat, 5 fő; 

Egyéb iskolai felkészítés: 876 fő. 

− Ricse: 60 fő; 

− Cigánd: 103 fő; 

− Tiszakarád 35 fő; 

 
Települési polgári védelmi gyakorlattal egybekötve: 550 fő. 
 

− Tiszakarád Általános iskola 250 fő; 

− Nagyrozvágy Általános iskola: 240 fő; 

− Nagyrozvágy Óvoda: 60 fő. 

Összesen 2416 fő tanuló lett felkészítve a Szövetségünk által, melynek eszmei értéke: 
1. 120.000.- forint. A társadalmi hasznosulási növekmény érték 5.000.000.-forint. 
 
1.6. SZÖVETSÉGÜNK PR TEVÉKENYSÉGE 

 

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

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



„A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.” 
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 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).  

                                                

1.7  SZÖVETSÉGÜNK GAZDÁLKODÁSA, BENYÚJTOTT PÁLYÁZAT AI AZ ÉV 

SORÁN 

Nyertes pályázatok: 

Országos Polgári Védelmi Szövetség „Felmenő rendszerű ifjúságfelkészítés” pályázata:     

100.000.-Ft. 

NCA Észak-Magyarországi Regionális Kollégium  

Működési pályázata: 416.880.- Ft 

Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Hadisírgondozó Hivatal 

 Hősök Temetője rekonstrukciója pályázata: 1.000 000.-Ft. 

Sátoraljaújhely város Önkormányzatának Oktatási-, Közművelődési-, Civil-, Ifjúsági és  

Sportügyi Bizottsága: 10.000.- Ft. 

Nem nyert pályázatok: 

NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégium 11-A 

NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégium 11-C 

NCA Demokrácia- és partnerség-fejlesztési Kollégium -11-A 

NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégium 11-A 

B-A-Z. megyei Közgyűlés „Mecénás” pályázatai 

 

1 %- os felajánlás: 

Szövetségünk ez irányú kampánya sikeres volt, 2011. évben átutalt felajánlás összege:       

173. 120.-Ft.   

 

 

 



„A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.” 
 

 

 

 

1.8 NÉHÁNY FÉNYKÉPFELVÉTEL A SZÖVETSÉGÜNK F ŐBB 

PROGRAMJAIRÓL, TEVÉKENYSÉGÉR ŐL : 

 

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

megemlékezésén 

 

 

Térségi ifjúsági verseny lebonyolítása 



„A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.” 

 

A prevenciós programok keretében iskolai felkészítések 

 

A győztes csapatok megyei versenyre való felkészítése, valamint részvételük biztosítása 

 

Sport és Barátság kispályás labdarúgó torna megrendezése 



„A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.” 

 

 

 

Védelmi felkészítések  

 

 

 

Megemlékezés a Hősök Temetőjében az I és II. világháború áldozatairól 

 

 



„A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011. évi záróülés 

 

2. FŐBB FELADATOK 2012. ÉVBEN 

 

• Felkészülés a civilszervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényből adódó 

feladatok végrehajtására 

• Felkészülés az új katasztrófavédelmi törvény és a hozzá kapcsolódó végrehajtási 

rendeletekből adódó feladatok végrehajtására 

• Pályázati kiírások folyamatos figyelemmel kísérése.  

• Közreműködés a lakosságfelkészítésben.  

• Partnerség kiszélesítése, területünkön lévő szervekkel, szervezetekkel való 

együttműködés. (Kiemelten kezelve a polgárőr egyesületeket) 

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

  

Január:  

• Közreműködés a Don-kanyarban elesett katonák, hősök és áldozatok tiszteletére 

rendezett megemlékezésén 

Január - december:  

• A prevenciós programok keretében iskolai felkészítések  

Április - október:   

• Falunapokon, egyéb ünnepségeken és rendezvényeken való közreműködés, 

segítségnyújtás 

Február – Március:  

• Közreműködés általános iskolás tanulók felkészítésében 

• Közreműködés az országos színtű interaktív katasztrófavédelmi ifjúsági vetélkedő 

megszervezésében 



„A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.” 
• Nemzetközi Polgári Védelmi Nap alkalmából ünnepi megemlékezés közi Polgári i 

megemlékezést 

Április:  

• Térségi ifjúsági katasztrófavédelmi verseny lebonyolítása 

• A győztes csapatok megyei versenyre való felkészítése, valamint részvételük 

biztosítása 

Május: 

• Közreműködés prevenciós nap megrendezésében Pálházán 

• Közreműködés a Hősök napja megemlékezés megrendezésében 

Június-július 

• Erdei iskola megrendezésében való közreműködés 

• Évközi közgyűlés megrendezése 

Szeptember:  

• Sport és Barátság kispályás labdarúgó torna megrendezése Sátoraljaújhelyben 

November:  

• Megemlékezés a Hősök Temetőjében az I és II. világháború áldozatairól 

December:  

• Évközi közgyűlés megrendezése 

 
 
 
 
 
Sátoraljaújhely, 2012. január 05.   
  
      
 
 Kohánka István 
 a szövetség képviselője 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.” 
 
 
 
 
 
 
 

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

Kossuth tér 5.) a 2000. évi C. törvény a számvitelről, valamint a számviteli törvény 

szerinti egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségeinek 

sajátosságairól szóló 224/2000.(XII.19.) Korm. Rendelet alapján a Számviteli Politika 

keretében az alábbiakat határozza meg működésére vonatkozóan: 

 
 

1. A beszámolási kötelezettség módja: 
• közhasznú egyszerűsített beszámoló 
• közhasznú eredménylevezetés. 

 
 

2. A könyvvezetés módja: egyszeres könyvvitel, pénztárkönyv vezetésével. 
 
 

3. A mérleg felépítése: közhasznú egyszerűsített mérleg (Korm. Rendelet 1. sz. 
melléklete) 

 
 

4. Az eredménykimutatás felépítése: közhasznú eredmény-levezetés (Korm. 
Rendelet 3. sz.melléklete) 

 
 

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

 
 
 
Sátoraljaújhely, 2012. január 05. 
  
 
  
 P.H. 
 Kohánka István 
 a szövetség képviselője 



„A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.” 
Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szöv etség 
3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. 

 
Adószám: 18445523-1-05 

KSH besorolási szám: 18445523-9499-529-05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EGYSZERŰSÍTETT  BESZÁMOLÓ 

 
2011. évről 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sátoraljaújhely, 2012. január 05.  
 
  
 P.H. 
 Kohánka István 
 a szövetség képviselője 
 
 
 



„A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.” 
 
Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szöv etség 
3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.    Adószám: 18 445523-1-05 
 

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ 
EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE  

2011. év 
Adatok eFt-ban  

Sor-
szám A tétel megnevezése Előző év 

2010. 
Előző év(ek)  
helyesbítései 

Tárgyév 
2011. 

1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele  ( I.+II.) 7.071   1.918 

2. I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK 
(1.+2.+3.+4.+5. ) 7.071   1.918 

3. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 368   189 

4. a.) alapítói      

5. b.) központi költségvetési     

6. c.) helyi önkormányzati 35   15 

7. d.) társadalombiztosítótól     

8. e.) egyéb 333   174 

9. f.) továbbutalási céllal kapott     

10. 2.Pályázati úton elnyert támogatás 6.064   1.517 

11. 3.Közhasznú tevékenységből származó bevétel 410   50 

12. 4.Tagdíjból származó bevétel 26   25 

13. 5.Egyéb bevétel 203   137 

14. II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK 0   0 

15. B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.) 0   0 

16. 1.Pénzügyileg rendezett bevételek 0   0 

17. 2.Pénzbevételt n1eam jelentő bevételek 0   0 

18. C. Tényleges pénzbevételek  ( A/I.+B/1.) 7.071   1.918 

  D. Pénzbevételt nem jelent ő bevételek  ( A/II.+B/2.) 0   0 

20. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.) 6.057   4.224 

21. 1.Ráfordításként érvényesíthető kiadások 6.057   4.224 

22.   Ebből : továbbutalt támogatás  0   0 

23. 2.Ráfordítást jelentő eszközváltozások 0   0 

24. 3.Ráfordítást jelentő elszámolások 0   0 

25. 4.Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 0   0 

26. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 
(1.+2.+3.+4.) 0   0 

27. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 0   0 

28. 2.Ráfordítást jelentő eszközváltozások 0   0 
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29. 3.Ráfordítást jelentő elszámolások 0   0 

30. 4.Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 0   0 

31. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (+1. +2.) 1.014   -2.306 

32. 1.Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi  
eredménye ( A/I.-E/1.-E/4.) 1.014   -.2.306 

33. 2.Vállalkozási  tevékenység tárgyévi pénzügyi  
eredménye ( B/I.-F/1.-F/4.) 0   0 

34. H. Nem pénzben realizált eredmény ( +1. +2.) 0   0 

35. 1.Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált  
eredménye ( A/II-E/2-E/3) 0   0 

36. 2.Vállalkozási  tevékenység nem pénzben realizált  
eredménye ( B/2-F/2-F/3 ) 0   0 

37. I. Adózás el őtti eredmény ( B/1-F/1) + H/2 0   0 

38. J. Fizetend ő társasági adó 0   0 

39. K. Tárgyévi eredmény 1.014   -2.306 

40. 1.Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye  
( A/I.+A/II.)-(E/1.+E/2.+E/3.) 1.014   -2.306 

41. 2.Vállalkozási  tevékenység tárgyévi eredménye  ( 
I-J) 0   0 

 Tájékoztató adatok     

42. 
A. Pénzügyileg rendezett személyi jelleg ű 
ráfordítások 625   462 

43. 1. Bérköltség 0   0 

44.     ebből : - megbízási díjak 73   18 

45.                 - tiszteletdíjak 0   0 

46. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 552   420 

47. 3. Bérjárulékok 0   24 

48. B. Pénzügyileg rendezett anyag jelleg ű ráfordítások 3.849  2.748 

49. C. Értékcsökkenési leírás 1.583   209 

50. D. Pénzügyileg rendezett egyéb jelleg ű ráfordítások     

51. 
E. A szervezet által nyújtott támogatások  
(pénzügyileg rendezett)                                                                      

52. F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege 263   174 

     
Sátoraljaújhely, 2012. január 05. 
  
 P.H.  
 Kohánka István 
 a szövetség képviselője 
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Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 

          Adatok eFt-ban 
Eszközök (aktívák)   

A. Befektetett eszközök 576 

I. Immateriális javak 0 

II. Tárgyi eszközök 576 

III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 

B. Forgóeszközök 1.681 

I. Készletek 0 

II. Követelések 0 

III. Értékpapírok 0 

IV. Pénzeszközök 1.681 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 2.257 

Források (passzívák)   

C. Saját tőke 2.257 

I. Jegyzett tőke 0 

II. Tőkeváltozás/Eredmény 4.563 

III. Lekötött tartalék  

IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből(közhasznú tev-ből) -2.306 
V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 

D. Tartalék 0 

E. Céltartalékok 0 

F. Kötelezettségek 0 

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 

II. Rövid lejáratú kötelezettségek 29 

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 2.257 

 
Sátoraljaújhely, 2012. január 05. 
 P.H. 
 Kohánka István 
 a szövetség képviselője 
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Pénzforgalmi változások levezetése 2011. évre vonatkozóan 

a Zemplén Takarékszövetkezetnél vezetett 55500029-11018915-00100000 számú 
bankszámlakivonatok alapján                 

adatok Ft-ban 
Időpont Terhelés Jóváírás Egyenleg 

Nyitó   520.441 

2011.01.31 950 134 519.625 

2011.02.01 -36.120  483.505 

2011.02.14 114.400  369.105 

2011.02.28 1.483 100 367.722 

2011.03.24 83.225  284.497 

2011.03.29  100.000 384.497 

2011.03.31 1.250 92 383.339 

2011.04.08 81.203  302.136 

2011.04.14 250.000  52.136 

2011.04.29 1.496 47 50.687 

2011.05.03 550.430 2.035.593 1.535.850 

2011.05.04 79.000  1.456.850 

2011.05.05 200.000  1.256.850 

2011.05.12 10.000  1.246.850 

2011.05.27 967.697 256 279.409 

2011.06.30 800 80 278.689 

2011.07.05 6.000  272.689 

2011.07.31 800 70 271.959 

2011.08.23 200.000 1.000.000 1.071.959 

2011.08.26 1.000.000  71.959 

2011.08.31 13.550 79 58.488 

2011.09.09 15.000  43.488 

2011.09.19  431.880 475.368 

2011.09.27  173.120 648.488 

2011.09.28 36.000  612.488 

2011.09.30 1.550 59 610.997 

2011.10.04  10.000 620.997 

2011.10.19 95.000  525.997 

2011.10.24  30.000 555.997 

2011.10.26 124.900  431.097 

2011.10.27 693.000 503.766 241.863 

2011.10.31 3.141 136 238.858 

Időpont Terhelés Jóváírás Egyenleg 
2011.11.30 800 59 238.117 
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2011.12.08  509 238.626 

2011.12.14 100.425  138.201 

2011.12.28 507.561 450.000 195.762 

2011.12.31 1.850 48 193.960 

Záró   193.960 

 
 

Betét jellegű számlák I.  
 

Időpont Terhelés Jóváírás Egyenleg 
Nyitó   1.280.297 

2011.01.03  6.735 1.287.32 

2011.02.02  6.347 1.293.379 

2011.03.02  5.953 1.299.332 

2011.04.04  7.048 1.306.380 

2011.05.02  6.013 1.312.393 

2011.06.02  6.687 1.319.080 

2011.07.04  6.505 1.325.585 

2011.08.02  6.755 1.332.340 

2011.09.02  6.789 1.339.129 

2011.10.03  6.603 1.345.732 

2011.11.02  6.857 1.352.589 

2011.12.02  6.670 1.359.259 

Záró   1.359.259 

 
 

Betét jellegű számlák II.  
 

Időpont Terhelés Jóváírás Egyenleg 
Nyitó   2.007.068 

2011.01.07  7.093 2.014.161 

2011.02.07  7.119 2.021.280 

2011.03.08  7.144 2.028.424 

2011.04.07  7.169 2.035.593 

2011.05.03 2.035.593  0 

Záró   0 

 
Betét jellegű számlák III.  

 
Időpont Terhelés Jóváírás Egyenleg 

Nyitó   0 

2011.08.26  500.000 500.000 

2011.09.26  1.910 501.910 

2011.10.26  1.856 503.766 
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2011.10.27 503.766  0 

Záró   0 

 
Betét jellegű számlák IV.  

 
Időpont Terhelés Jóváírás Egyenleg 

Nyitó   0 

2011.08.26  500.000 500.000 

2011.09.26  1.910 501.910 

2011.10.26  1.856 503.766 

2011.11.28  1.925 505.691 

2011.12.27  1.870 507.561 

2011.12.28 507.561  0 

Záró   0 

 
 
Sátoraljaújhely, 2012. január 05.   
                                                                    P.H.                                              

 
 

  Kohánka István 
 a szövetség képviselője 
 
 
 
 
 


