
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

2020.06.07 10:23:23

05 Miskolci Törvényszék

Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség

0 5 0 8 6 3 7 0 2   2 0 1 9

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

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.06.07 10.29.45



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-542

2019. év

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

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

05 Miskolci Törvényszék 2 0 1 9

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

Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség

3 9 8 0 Sátoraljaújhely

Kossuth tér

5

    

0 5 0 8 6 3 7 0 2   

0 5 0 0 P k 6 3 7 0 2  2 0 0 4

1 8 4 4 5 5 2 3 1 0 5

Kohánka István Pál

Sátoraljaújhely 2 0 1 9 0 2 2 7

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.06.07 10.29.45



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség

4 836 5 825

4 836 5 825

2 689 117 780

233

83 214

2 456 34 566

7 525 123 605

2 894 6 049

2 432 2 894

462 3 155

650

650

4 631 116 906

7 525 123 605

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.06.07 10.29.45



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség

1 085 1 063 1 085 1 063

3 438 12 213 3 438 12 213

34 32 34 32

3 404 12 181 3 404 12 181

1 1 1 1

4 524 13 277 4 524 13 277

4 524 13 277 4 524 13 277

1 915 3 847 1 915 3 847

339 3 685 339 3 685

1 808 1 894 1 808 1 894

696 696

4 062 10 122 4 062 10 122

4 062 10 122 4 062 10 122

462 3 155 462 3 155

462 3 155 462 3 155

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.06.07 10.29.46



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

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

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség

1 372 6 788 1 372 6 788

10 1 758 10 1 758

76 65 76 65

1 370 1 370

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.06.07 10.29.46



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-542

2019. év

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

Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség

3 9 8 0 Sátoraljaújhely

Kossuth tér

5

    

0 5 0 0 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 Pál

polgári védelmi, katasztrófavédelmi, tűzoltási tev

1997. évi CLV. tv

2011. évi CLXXV. tv 2§,19-20§, 2011. évi CLXXXIX. tv 

BAZ megye lakossága, polgármesterei

175000

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.06.07 10.29.46



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.06.07 10.29.46



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

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

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség

4 524 13 277

76 65

4 448 13 212

4 062 10 122

339 3 685

4 062 10 122

462 3 155

22 24

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.06.07 10.29.46



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség

Eszközbeszerzés

BAZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

2017-fenntartási időszak

855

124

124

124

124

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.06.07 10.29.46



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna határon átnyúló program

2019-

117 140

3 284

3 284

117 140

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.06.07 10.29.46



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség

NEA-E-19

2019-

1 326

1 326

1 326

1 326

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.06.07 10.29.46



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség

NEMZ-TAB-19

Miniszterelnökség

2019

500

500

500

500

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.06.07 10.29.46



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség

KKETTKK2019

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

2019-

2 000

2 000

2 000

2 000

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.06.07 10.29.46



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:
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A ZEMPLÉN TÉRSÉGI 

KATASZTRÓFA  ÉS  POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG  

 

1. A Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség megalakulása alkalmával 

feladatául tűzte ki, hogy a működési területén élő állampolgárok és a szövetséghez csatlakozott 

önálló jogi személyiségű, illetve más jogállású szervezetek önkéntes részvállalásával segíti az 

emberi élet és az anyagi javak védelmét. Közreműködik a lakosság polgári védelmi és a 

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, ellátási, 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 térsége 

állampolgárainak katasztrófavédelmi és polgári védelmi felvilágosításának, tájékoztatásának 

segítését, különböző tájékoztató anyagok készítésével, terjesztésével és előadások tartásával 

személyesen, illetve a médián keresztül. Valamennyi településen meg kívánunk jelenni és az 

emberekhez szólni, valamint különböző rendezvényekhez csatlakozva bemutatókat, kiállításokat, 

versenyeket tartani. Munkánk során felismertük, hogy a leghatékonyabb védekezés a 

katasztrófák és más egyéb veszélyekkel szemben a megelőzés. 

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

szervek és szervezetek részére ajánlásokat, szükség esetén preventív tervek készítésében 

segítséget nyújtsunk.   

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 velük a térség veszélyeztetettségét, és az ellenük való 

védekezés 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 

óvodája, 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 kirendeltségi szintű döntőjét megszerveztük, végrehajtottuk. 

 

Kiváló szakmai kapcsolat és együttműködés 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 

köszönhetően további település polgári védelmi szakalegységeit sikerült felkészítenünk. 

 

A szervezetünk taglétszáma 2019. évben 32 fő. Ernyőszervezetként több civil szerveződés 

tevékenykedik szövetségünk égisze alatt. (Városvédő és Szépítő Egyesület Sátoraljaújhely, 

Zempléni Hadtörténeti Baráti Társaság Sátoraljaújhely, Észak-magyarországi Hadtörténeti 

Közhasznú Egyesület, Eötvös József Börtönügyi Egyesület, Sátoraljaújhely Petőfi Sándor 

Református Általános Iskola ifjúsági szervezete) 
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2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása:  

 

Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség (a továbbiakban: ZTKPVSZ) a 

2011. évi CLXXV törvény alapján önálló jogi személyként működő (területi) társadalmi 

közhasznú szervezet.  

Alapszabálya 4.§.(1) pontja kimondja, hogy a ZTKPVSZ közhasznú tevékenységet végezve 

közreműködik Magyarország állampolgárainak polgári védelmi, katasztrófavédelmi, tűzoltási 

tevékenységében és egyéb humanitárius feladatokra való felkészítésében, védelmük 

szervezésében azzal a céllal, hogy az állampolgárok képesek legyenek önmaguk, családtagjaik, 

embertársaik életét, vagyontárgyait eredményesen oltalmazni, menteni, elemi csapások, 

természeti és ipari katasztrófák, valamint fegyveres konfliktusok esetén.  

Alapszabálya 5.§.(7) pontja kimondja, hogy a ZTKPVSZ ápolja a polgári védelmi, honvédelmi 

és tűzoltó hagyományokat. 

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 

megnevezése: polgári védelmi, katasztrófavédelmi, 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 Katv. végrehajtására kiadott 234/2011. (XI. 10.) 

Kormány 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 

BM. Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (továbbiakban OKF) által kiadott 

intézkedésekben, utasításokban és szabályzatokban foglalt alapelvek figyelembevételével látja el 

(továbbiakban: jogszabályok), és a B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a 

ZTKPVSZ között létrejött együttműködési megállapodásban rögzítettek figyelembe vételével 

látja el feladatait. Az előbb felsoroltakban rögzített jogokra és kötelességekre és a háború 

áldozatainak védelmére vonatkozó, Genfben 1949. augusztus 12-én kötött nemzetközi 

egyezmények I. és II. kiegészítő jegyzőkönyvében megjelölt polgári védelmi, katasztrófavédelmi 

feladatok végrehajtásában való közreműködés.  

Az ZTKPVSZ ezáltal a fenti jogszabályokban meghatározott ismeretterjesztést, felkészítést, 

hagyományőrzést, 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, 

területi és helyi szinten: 

 

A ZTKPVSZ szakemberei a 2019. évben is teljes körűen részt vettek az OKF által 

meghatározott, és az MPVSZ által meghirdetett felmenő rendszerű országos ifjúsági 

katasztrófavédelmi helyi, megyei és országos versenyeinek szervezésében, lebonyolításában, 

ezáltal hatékonyan segítve a hivatásos szervek felkészítési tevékenységét.  
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A helyi, és a területi versenyeken idén mindenhol sikerült saját csapatokat is indítanunk. Az 

országos döntő megrendezése Budapesten valósult meg, ahol közel 250 diák és kísérő tanáruk 

jelent meg a versenyen. A versenyeken összességében 2019. évben közel 11.000 gyerek vett 

részt.  

  

Fontosnak tartottuk a nemzetközi megjelenésünket is. Részt vettünk a szlovákiai Kassa területi 

versenyen, a határ menti polgári védelmi, katasztrófavédelmi versenyeken.  

Az ifjúsági versenyekkel kapcsolatos kiadásainkat az időarányosan utalt költségvetési fedezet 

függvényében utaltuk és számoltuk el.  

Jóváhagyott támogatás összege: 350.000,-Ft  

Felhasznált támogatás: 390.000,-Ft  

Százalékos mutató: 111%  

Hozzáadott érték: 650.000,-Ft 

Társadalmi hasznosulási növekmény értéke: 1.500.000,-Ft 

 

3/2. Általános lakosságfelkészítési és tájékoztatási feladatok beindítása és gyakoroltatása: 

 

A települési polgári védelmi szervezetek felkészítését a 2019. évben a Helyi Védelmi 

Bizottságoknál, illetve a településeken folytattunk. 

Települési felkészítések: Nyíri, Felsőregmec, Alsóregmec, Sárospatak, Zemplénagárd, 

Révleányvár, Vajdácska és Kenézlő. 

 

Biztonság napja rendezvény Sátoraljaújhelyben a Zemplén Térségi Katasztrófavédelmi és 

Polgári Védelmi Szövetség, valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzata szervezésében, 

megyei szintű rendezvény. 

Közigazgatási vezetők felkészítése Kovácsvágás településen. 

Sátoraljaújhely, Sárospataki és Cigándi Járás közbiztonsági referenseinek felkészítése. 

 

Jóváhagyott támogatás összege: 350.000 Ft  

Felhasznált támogatás: 350.000 Ft   

Százalékos mutató: 100.0 %   

Hozzáadott érték: 1.500.000 Ft  

Társadalmi hasznosulási növekmény értéke: 3.500.000 Ft 

 

3/3. 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 76 évvel ezelőtt elesett Hősök tiszteletére. 

2. Nemzetközi Polgári Védelmi Nap ünnepi megemlékezést tartottunk. (március 1.) 

3. Az 1848-as forradalom és szabadság harcra emlékeztünk. 

4. Hősök napi emlékünnepség. 

5. Természeti katasztrófák elleni védelem világnapja. 

6. Tisztelgés a Hősök előtt.   

7. Biztonság a NATO-ban 20 éve. 

8. Nagy Háború nyomában. 

 

3/4. 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. Tevékenységünk ezen a 

területen elsősorban a hazánkban bekövetkező katasztrófa események felszámolásában való aktív 

közreműködés. A szervezet vállalta a nemzeti minősítés megszerzését.  
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Közreműködésünkkel megalakultak a Zemplén, a Bodrog, Bodrogköz járási és a BÜKK 

megyei mentőcsoportok. 

Az eredményes munkánknak köszönhetően sikeresnek lehet nevezni ez irányú közhasznú 

tevékenységünket is.  

 

Jóváhagyott támogatás összege: 3. 500.000 Ft  

Felhasznált támogatás: 3. 500.000 Ft  

Százalékos mutató: 100 %  

Hozzáadott érték: 2.000.000 Ft 

Társadalmi hasznosulási növekmény értéke: 6.500.000 Ft 

 

3/5. ZTKPVSZ lakosságfelkészítő honlapjának folyamatos működtetése: 

 

A ZTKPVSZ egy modern, fiatalos önálló honlap készítését valósította meg 2019-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 

szabályok elsajátítására.  

Közérdekű információkat szolgáltatott az aktuális veszélyhelyzetekről, valamint a szakmai 

tájékoztatás és segítségnyújtás érdekében adatbankot állított fel és működtetett, és azt 

folyamatosan fejlesztette, naprakész állapotban tartotta.  

Az ifjúság felkészítése, versenyeztetése a honlapunk segítségével történik helyi, területi, 

országos szinten. 

Az év során mindig sikerült a naprakészséget megvalósítanunk.  

A honlapunk üzemeltetőjével sikerült megállapodnunk.  

Jóváhagyott támogatás összege: 170.000 Ft  

Felhasznált támogatás: 170.000 Ft  

Százalékos mutató: 100 %  

Hozzáadott érték: 600.000 Ft  

Társadalmi hasznosulási növekmény értéke: 2.150.000 Ft 

 

3/6. A ZTKPVSZ láthatóságának, sajtó megjelenésének biztosítása:  

 

A jelenleginél céltudatosabb együttműködést építettünk ki a médiával. A rendezvények erre jó 

alapot 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, eszközeiről. Kiemelkedő eseményünk az ifjúsági verseny, mely 

során országos I. helyezést ért el csapatunk. Biztonság napi rendezvényünket a médiák 

kiemelkedően kezelték. 

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 alkalommal, a helyi médiák az események, gyakorlatok előtt már tájékoztattak, 

valamint részvettek az eseményeken és erről 16 alkalommal tudósítottak. 

Jóváhagyott támogatás összege: 50.000 Ft  

Felhasznált támogatás: 50.000 Ft  

Százalékos mutató: 100 %  

Hozzáadott érték: 350.000 Ft  

Társadalmi hasznosulási növekmény értéke: 3.000.000  Ft 
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3/7.  Pályázati lehetőségek felkutatása anyagi források megszerzése céljából: 

 

1. „Tisztelgés a Hősök előtt” címmel konzorciumi pályázatot benyújtottunk be a Közép-és Kelet-

európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt pályázatán a 

sátoraljaújhelyi járás területén lévő Világháborús emlékművek felújítására. A pályázat során a 

járásunk 18 településén 4 emléktábla és 17 emlékmű kerülne felújításra. 2019. február 14-én 

kaptunk értesítést sikeres pályázatról. A felújítási munkálatok 2019. májusában megkezdődtek, 

majd 2019. júniusában sikeresen befejeződtek a felújítási munkálatok. 

 

2. „Biztonság a NATO-ban 20 éve” címmel sikeres pályázatot nyújtottunk be a Honvédelmi 

Minisztérium Társadalmi Kapcsolatokat Koordináló Főosztálya által kiírt pályázatán. 

 

3. A 2018. novemberében benyújtott nyári táborozást támogató pályázat 2019. márciusában 

pozitív elbírálás alá esett. A nyári tábor 2019. július 15-19. között került lebonyolításra 

Hercegkúton. 

 

4. Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége - tárgyi eszközök beszerzése, informatikai 

fejlesztések támogatása. A pályázat sikeres elbírálást kapott, az informatikai eszközök 

beszerzésre kerültek. 

 

5. Szövetségünk az év elején pályázatot nyújtott be a Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi 

Felelősségvállalás Kollégiumához 1.838.200 forint összegre. A bírálatot követően a kollégium 

csökkentett összegű támogatást ítélt meg, de forráshiány miatt szervezetünk várólistára került 

(634. hely). Jelen támogatási kérelmünk célja, hogy térségünkben tovább folytassuk a vállalt 

feladatainkat és növeljük az önkéntesség szerepét a lakosság széles körében, bővítsük 

kapcsolatainkat. A pályázat sikeres elbírálás alá esett, az igényelt támogatás 100%-át megítélték 

szövetségünknek. 

 

6. Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Nevelési - Ifjúsági, Civil - Sportügyi és 

Közművelődési Bizottsága által kiírt pályázatán két alkalommal is sikeres szerepeltünk. Így 

tudtuk megszervezni a Városi légpuska lőbajnokságot, valamint a „Sport és Barátság” 

nemzetközi kispályás labdarúgó tornát immár 26. alkalommal. 

 

7. Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna határon átnyúló együttműködési program 2014-

2020. 

 

8. A „Több leszel, ha teszel!” nevezetű pályázat, mely az önkéntesség népszerűsítését, az 

önkéntesség kultúrájának elterjesztését és az önkéntesek számának növelését lett volna hivatott 

népszerűsíteni a fiatalság körében elutasításra került. 

 

9. Honvédelmi Sportszövetség – Egynapos szakmai program. A pályázat sikeres elbírálást 

követően került lebonyolításra air-soft lövészet témában. 

Prioritás: A természeti és ember okozta katasztrófák megelőzését célzó közös tevékenységek, 

valamint vészhelyzetekben közös cselekvések támogatása; 

Projektünk Címe: „CODE VDIC - Önkéntes Katasztrófa Beavatkozási Képesség Együttes 

Fejlesztése” 2018. december 21-én a pályázati eredmény kihirdetése megtörtént, mely alapján a 

Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség által benyújtott pályázatot 

támogatják.  
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3/8. A ZTKPVSZ gazdálkodásának törvényes vitele, és a támogatási összegek szabályszerű 

elszámolása: 

 

A ZTKPVSZ 2019. 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: közel 175.000 fő 

 

2019. évben a ZTKPVSZ által kiképzettek létszámadatai:  

- tanuló ifjúság: 3.600 fő  

- polgári védelmi felkészítésben résztvevők: 1.750 fő  

ÖSSZESEN: 5.350 fő  

 

A térségben felkészített és tájékoztatott személyek száma 190.000 fő 

A közhasznú tevékenység főbb eredményei:  

A közhasznú tevékenységből részesülők elsajátították az életmentéshez és a vagyoni javaik 

mentéséhez szükséges polgári védelmi ismereteket, és így alkalmasak lettek az önmentésre is.  

 

4. 2019. évi események: 

 

ssz. dátum esemény megnevezése 

1.  2019.01.09. Megemlékezés a Don-kanyarban 76 évvel ezelőtt elesett hősök tiszteletére 

2.  2019.01.22. Falugondnoki felkészítés Vilyvitányban 

3.  2019.02.05. Elnökségi ülés 

4.  2019.02.13. Pedagógusok katasztrófavédelmi felkészítése 

5.  2019.02.27. Évzáró közgyűlés és Polgári Védelem Világnapja 

6.  2019.03.21. Közbiztonsági referensek I. negyedévi felkészítése 

7.  2019.03.27. Rákóczi-vetélkedő Sátoraljaújhelyben 

8.  2019.03.31. Technikai fejlesztések 

9.  2019.04.04. Megyei Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny Varbón 

10.  2019.04.17. Megújult a Hősök Temetője  

11.  2019.04.27. Országos Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny Budapesten 

12.  2019. május Megkezdődött az I. és II. Világháborús emlékművek felújítása 

13.  2019.05.04. Belügyminiszteri dicséret 

14.  2019.05.22. Szlovákiában versenyeztek a sátoraljaújhelyi diákok 

15.  2019.05.26. Magyar Hősök Emléknapja 

16.  2019. május 
Közreműködés polgári védelmi szervezetek felkészítésében Alsóregmec és 

Felsőregmec településeken 

17.  2019.06.05. Polgári védelmi szervezetek felkészítése Alsóbereckiben 

18.  2019.06.07. Városi Légpuska Lőbajnokság 

19.  2019. június Megújultak a Sátoraljaújhelyi járás I. Világháborús emlékművei 

20.  2019.06.19. Közbiztonsági referensek II. negyedévi felkészítése 

21.  2019.06.21. Elnökségi ülés 

22.  
2019.07.15-

07.19. 
Nemzetiségi tábor Hercegkúton 

23.  2019.08.03. Kiképzőbázis átadás Kovácsvágáson 

24.  2019.08.04. 
I. és II. Világháborús felújított emlékművek átadása Kovácsvágás 

településen 
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25.  2019.09.05. I. Világháborús felújított emlékmű átadása Mikóházán 

26.  2019.09.06. Sport és Barátság 2019. Nemzetközi kispályás labdarúgó torna 

27.  2019.09.25. 
Biztonság Napja 2019 és Európai Uniós pályázati projekt nyitórendezvény 

Sátoraljaújhelyben 

28.  2019.09.25. Közbiztonsági referensek III. negyedévi felkészítése 

29.  2019. október 
Együttműködési megállapodás a Szerencsi Szakképzési Centrum 

Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnáziuma és Szakközépiskolájával 

30.  2019.10.04. Világháborús emlékmű átadás Nyíri és Hollóháza településeken 

31.  2019.10.05. Világháborús emlékmű átadás Alsóberecki településen 

32.  2019.10.06. Világháborús emlékmű átadás Füzérradvány településen 

33.  2019.10.09. Természeti Katasztrófák Csökkentésének Világnapja 

34.  2019.10.16. Diák Tűzoltó Verseny 

35.  2019.10.25. 
Megemlékezés az I. és II. Világháborúban hősi halált halt magyar és 

idegen nemzetiségű katonákról 

36.  2019.11.18. Elnökségi ülés 

37.  2019.11.20. Lakosságfelkészítés Nyíriben 

38.  2019.11.28. Közbiztonsági referensek IV. negyedévi felkészítése 

39.  2019.11.29. Mikulás Kupa – Air-soft lőbajnokság Sátoraljaújhelyen 

40.  2019.12.03. Légoltalmi megemlékezés 

41.  2019.12.08. Katonazenekar adventi koncertje 

42.  2019.12.19. Tisztújító közgyűlés 

 

Felkészítésekben 

való közreműködés: 

➢ falugondnokok: Sátoraljaújhely járásban 2019. január Vilyvitány 

településen 

➢ pedagógusok: járási szinteken 2019. február hónapban 

➢ ifjúság: felmenő rendszerű versenyek, Sátoraljaújhely Petőfi Sándor 

Református Általános iskola, V. István Katolikus Szakközépiskola 

➢ pv. szervezetek, önkéntes mentőcsoportok: Alsóberecki, Alsóregmec, 

Felsőregmec. 
➢ lakosság: Biztonság-napja Sátoraljaújhely, közigazgatási vezetők, 

közbiztonsági referensek felkészítése, lakossági tájékoztató anyagok közzé 

tétele honlapunkon. 

 

 

5. Szövetségünk az alábbi szervezetekkel működik együtt: 

 Magyar Polgári Védelmi Szövetség 

 Honvédelmi Sportszövetség 

 Városvédő és Szépítő Egyesület Sátoraljaújhely 

 Zempléni Hadtörténeti Társaság Sátoraljaújhely 

 Eötvös József Börtönügyi Egyesület Sátoraljaújhely 

 Sátoraljaújhelyi Polgárőr Egyesület 

 Észak-magyarországi Hadtörténeti Közhasznú Egyesület 

 Füzéri Hadtörténeti és Helytörténeti Kör 

 Zemplén Kalandpark 

 Hegyközi Falugondnokok Egyesülete 

 Honvédség és Társadalombaráti Kör Debreceni Szervezete 

 Város és térség intézményei 

 

6. PR tevékenység: 

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 
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Zemplén Televízió, Újhelyi Körkép, Európa Rádió, 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 weboldalán 

(www.baz.katasztrofavedelem.hu), és a Magyar Polgári Védelmi Szövetség honlapján 

(www.mpvsz.hu).  

       

7. Főbb feladatok 2020. évben:  

 

A Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség elnöksége által javasolt 2019. 

évi közhasznúsági fő feladatok ismertetése:  

 

 A felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny megszervezésében és 

megrendezésében való közreműködés.  

 A lakosságfelkészítési és tájékoztatási feladatok gyakoroltatásának folytatása. 

 A MPVSZ szakmai, érdekképviseleti, együttműködési és hagyományőrző tevékenységének 

folytatása. 

 Önkéntes mentőszervezetek tovább fejlesztése, felszerelése, kiképzése magasabb szinten. 

 A ZTKPVSZ honlapjának folyamatos működtetése. 

 A ZTKPVSZ láthatóságának, sajtó megjelenésének biztosítása. 

 Előkészíteni a MPVSZ és az OKF által szervezendő önkéntes szakmai tudással rendelkező  

 beavatkozó erők megalakítását minden megyében, járásban, így B.-A.-Z. megyében is. 

 Pályázati lehetőségek felkutatása, anyagi források megszerzése.  

 A ZTKPVSZ gazdálkodásának törvényes vitele és a támogatási összegek szabályszerű 

elszámolása. 

 

 Így főbb feladatok továbbra is: 

 A lakosság, tanulóifjúság felkészítése, történelmi hagyományok ápolása, hazai és nemzetközi 

kapcsolatok ápolása, fejlesztése tudományos tevékenység végzése. 

 A civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényből adódó feladatok 

végrehajtása 

 A katasztrófavédelmi törvény és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletekből adódó 

feladatok végrehajtása 

 Pályázati kiírások folyamatos figyelemmel kísérése, lehetőség szerinti benyújtása; 

 Közreműködés a lakosság, a tanulóifjúság, és polgári védelmi szervezetek felkészítésben; 

 Partnerség kiszélesítése területünkön lévő szervekkel, szervezetekkel való együttműködés; 

 Lakosság figyelmének felhívása az SZJA 1%-ának felajánlására. 

 

Sátoraljaújhely, 2020. február 07.                              

    

          

 

Kohánka István nyá. mk. pv. ezredes 

                    ZTKPVSZ elnök 

http://www.baz.katasztrofavedelem.hu/
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