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Beszámoló a Szövetség 2015. évi feladatainak végrehajtásáról, valamint a 
2016. évre tervezett és időarányosan már végrehajtott feladatokról 

A Megyei Polgári Védelmi Szövetség önkéntes tagságból álló közhasznú tevékenységet 
folytató szervezet. A Szövetségünk az Alapszabályban meghatározott módon, a munka és 
feladattervében megfogalmazottak alapján, kiemelt feladatának tekinti a természeti és 
civilizációs katasztrófák esetén, a bajbajutott lakosság és anyagi javak védelmét szolgáló 
intézkedések végrehajtásában való részvételét, különös tekintettel a lakosság felkészítésére, 
tájékoztatására. Fontos célunk a közreműködés az ifjúság nevelésében, felkészítésében, a 
létrehozott illetve megalakított önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek, 
kiképzésében, a polgári védelmi feladatokat illetően. 

Tevékenységünk során együttműködünk a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal és a 
kirendeltségeivel, elismerve a szervezet szakmai iránymutatásait. Együttműködik továbbá a 
lakosság védelme, és felkészítése érdekében az önkormányzatokkal, a Megyei Tűzoltók 
Szövetségével, a Megyei Vöröskereszttel, a Megyei Polgárőr Szövetséggel és a MPVSZ 
Országos Elnökségével.  
 
Szervezetünk tagjai és segítői a munkájukat társadalmi munkában végzik. Munkájuk 
eredményeként további önkéntes tagok kerültek bevonásra a Szövetség munkájába és a 
polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásába. Növeltük a Szövetség 
tevékenységében aktívan közreműködő tagok számát. A Szövetségben önkéntes munkát 
végzők (kiállítás nyitva tartása, fejlesztése, karbantartás, takarítás, stb.) tevékenységét az 
erre vonatkozó törvény előírásainak megfelelően regisztráljuk, és nyilvántartjuk.  
További tagokat kell bevonnunk a katasztrófavédelmi szerveknél, (növekszik a taglétszámunk 
a hivatásos állomány körében.) az önkormányzatoknál, társadalmi szervezeteknél, az érintett 
gazdálkodó szerveknél, valamint a nyugdíjasok, és az ifjúság köréből. Az anyagi feltételek 
biztosításával növeljük lehetőségeinket és tevékenységünk vonzerejét. 
 
A szövetségünk érdekében tevékenykedő önkéntesek munkáját, értékeltük az elmúlt 
időszakban, a javasolt személyeket az elnökség elfogadta és díjazta. A Polgári Védelem napja 
(2016. 03. 01.) alkalmából, 2 fő kapott emlékplakettet, az önzetlen és hatékony munkájukért: 
Barta Sándor és Szabó Tamás. 
 

I. Szakmai feladataink (tárgyévben végzett általános cél szerinti és 
közhasznú tevékenységek bemutatása): 

1. Lakosságfelkészítés:  

A JNSZ Megyei Polgári Védelmi Szövetség a Civil tv a 2011. évi CLXXV alapján működő, 
önkormányzattal rendelkező, önálló jogi személyként működő közhasznú szervezet. 
Alapszabálya 4§.-a kimondja, hogy a JNSZ MPVSZ közhasznú tevékenységet végezve 
közreműködik Magyarország állampolgárainak polgári védelmi, katasztrófavédelmi, 
tűzvédelmi 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.  

A JNSZ MPVSZ közhasznú tevékenysége során tevékenységét az Alaptörvényben, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kattv ), ben, a Kattv végrehajtására kiadott 234/2011. (XI. 
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10.) Kormányrendeletben, a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól rendelkező 
62/2011. (XII. 29.) BM rendeletben valamint a vonatkozó BM OKF intézkedésekben, 
utasításokban és szabályzatokban foglalt alapelvek figyelembevételével látja el, és a JNSZ 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: JNSZ MKI) és a JNSZ MPVSZ 
között létre jött együttműködési megállapodásban rögzítettek figyelembe vételével végzi 
munkáját. A JNSZ MPVSZ ezáltal a fenti jogszabályokban meghatározott ismeretterjesztést, 
felkészítést, hagyományőrzést, mentésben való közreműködést, katasztrófa elhárítást, 
valamint a veszélyhelyzeti tájékoztatással kapcsolatos egyéb, közhasznú tevékenységet 
folytat. A közhasznú tevékenység célcsoportja: lakosság, tanuló ifjúság. A 
lakosságfelkészítési feladatokat folyamatosan végeztük, különös tekintettel az általunk 
kiemelten kezelt 10 – 18 éves korosztály irányában.  

Fenti célok elérésének egyik legfontosabb eszköze a katasztrófavédelmi ifjúsági 
versenyek szervezésében való közreműködés megyei és kirendeltségi szinten: 

A JNSZ. MPVSZ tagjai a 2015. évben is teljes körűen részt vettek az BM. OKF  által 
meghatározott, és az MPVSZ által meghirdetett felmenő rendszerű országos ifjúsági 
katasztrófavédelmi kirendeltségi, megyei és országos versenyeinek szervezésében, 
lebonyolításában, ezáltal hatékonyan segítetve, a hívatásos szervek felkészítési tevékenységét.  

A négy kirendeltség (azaz a megye) területén 42 általános iskola, 28 középiskola csapatai 
versenyeztek a megyei döntőben történő részvételért. Az országos döntő megrendezésére 
Budapesten, Szent György Napján, a városligetben került sor ahol közel 450 diák és kísérő 
tanár jelent meg a versenyen.  

A kirendeltségi és a megyei versenyek lebonyolításában, megvalósításában, aktívan vettek 
részt a megyei szövetségünk tagjai, jóváhagyott költségvetéssel segítettük a versenyek sikeres 
lebonyolítását. Minden versenyző, tanár valamilyen ajándékban részesült.  

A megyei ifjúsági verseny lebonyolítására, a kiadásaink csökkentésére a MPVSZ Országos 
Elnöksége biztosított támogatást, mintegy 100.000.-Ft összegben.  

A Szövetségünk által biztosított támogatás összege: 908.343.-Ft  
 

A lakosságfelkészítés másik fontos területe az önkéntes és köteles polgári védelmi 
szervezetek kiképzése, felkészítése: 

A Szövetség a megyei szintű feladatok mellett egyre nagyobb figyelmet fordít a helyi, járási 
önvédelmi feladatok megszervezésére, megvalósítására, segítésére. A lakosság, illetve a 
polgári védelmi önkéntes, köteles szervezetek felkészítése során a hátrányos helyzetű 
kistelepülések lakosságának, szervezeteinek felkészítése kiemelt feladatunk.  

Kiemelt közhasznú feladatunkként kezeltük a területi rendeltetésű „TISZA”  polgári 
védelmi mentőcsoport éves gyakorlatának sikeres végrehajtását, amelyben tagjaink is 
szolgálatot teljesítenek. 2015-ben a Tisza Mentőcsoport és a Tisza-tó Járási Mentőcsoport 
megfelelő képességgel és kapacitással rendelkező tagszervezetei részére szeptember 25-26-án 
Tiszafüreden tevékenységbővítés céljából árvízi- és vízi mentő kategóriában nemzeti minősítő 
gyakorlat szervezésében és finanszírozásában vettünk részt. 

A Szövetség szorosan együttműködve a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, a 
Megyei Tűzoltók Szövetségével, a Megyei Polgárőr Szövetséggel, mind a kilenc járásban 
közreműködött az önkéntes polgári védelmi szervezetek magalakításában, képzésében, 
felkészítésében.  

A Szövetségünk által biztosított támogatás összege: 952.073.-Ft  
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2. Hagyományőrző tevékenység:  

Alapcél szerint másik feladatunkat, a hagyományőrző tevékenységünket nagy intenzitással 
folytatjuk, működtetjük, gyarapítjuk gyűjteményünket és kihasználjuk a benne rejlő 
lehetőségeket a lakosság tájékoztatására, de, különösen az ifjúság felkészítésére. A 
gyűjtemény ismertségének növelése érdekében több helyen és alkalommal mobil kiállításon 
vettünk, illetve veszünk részt. Az általa biztosított lehetőségek kihasználása érdekében 
ismertető, figyelem felhívó szóróanyagokat folyamatosan terjesztjük. 

Szolnok bombázásával kapcsolatban EMLÉKTÁBLA elkészíttetésére pályáztunk 
sikeresen, melyet 2016. június 02-án helyezünk el a gyűjteményünknek otthont adó 
óvóhely falán. 
 
A Szövetségünk által biztosított támogatás összege: 671.978.-Ft  

 
3. Tűzoltósport rendezvények támogatása: 

A szövetségünk fontosnak és egészségesnek tartja, hogy a megyében az aktív dolgozó és 
nyugállományú tagjaink sportoljanak, mozogjanak és vegyenek rész az országosan 
megrendezésre kerülő versenyeken, eredményeikkel járuljanak hozzá saját maguk és 
megyénk egészséges életviteléhez, megyénk hírnevének öregbítéséhez. A tömegsport 
eseményekhez szövetségünk a költségvetéséből támogatást biztosít. 

Fontos célunk és feladatunk a versenysportoló tűzoltó tagjaink sportversenyekre történő 
nevezésének, utaztatásának, eredményes szereplésének támogatása, büszkék vagyunk a TFA,  
(legerősebb tűzoltó.) versenyeken, sporthorgász versenyeken kiemelkedő, díjazott 
eredményt elért tagjainkra! A sporteseményekhez szövetségünk a költségvetéséből támogatást 
biztosít. 
 
A Szövetségünk által biztosított támogatás összege: 422.948.-Ft  
 

4. A Megyei Szövetség láthatóságának, sajtó megjelenésének erősítése  

A hagyományos módszereket nem lebecsülve és továbbra is alkalmazva (a felkészítő 
szóróanyagok kiadását is folytattuk 2015-ben), Szövetségünk a kor modern technikai 
eszközök által nyújtott lehetőségek jobb felismerésére és kihasználására törekszik. Ennek 
érdekében átalakítottuk honlapunkat (www.jnszmpvsz.hu), illetve facebook-on a megjelenés 
a közeljövőben valósul meg, hogy minél több, hasznos, a lakosság és az ifjúság felkészítését 
elősegítő ismeretek jelenjenek meg. 

A meglévőnél céltudatosabb együttműködést kell kiépíteni a helyi médiával az MKI . 
sajtószóvivőjével, aki segít az információk közreadásában. A különböző rendezvények erre a 
feladatra jó alapot biztosítottak. Lényeges és hasznos a kialakult kapcsolatokat felhasználva 
minden megmozdulásról tájékoztatni a médián keresztül a megye lakosságát. Az év közben 
bekövetkező és veszélyesnek számító természeti és civilizációs katasztrófák, nyújtotta 
lehetőségeket kihasználva célszerű mind a médiában és minden más módon megszólalni, 
tájékoztatni a lakosságot a védekezés lehetőségeiről, módszereiről, eszközeiről. Ezért 
szeretnénk, de már megkezdtük a honlapunk megújítását, és arculatának kialakítását. A 
lehetőségeket kihasználva célszerű volt mind a médiában, és minden más fórumon 
megszólalni, bemutató gyakorlatokon tájékoztatni a lakosságot a védekezés lehetőségeiről, 
módszereiről, eszközeiről.  

Szövetségünk ráfordítása: 230.000.-Ft  
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II. Programjaink 2015. évben: 

Programjaink minden esetben összefüggnek az alapvető közhasznú célunkkal a lakosság, 
tanuló ifjúság felkészítésével, ismeretterjesztéssel, hagyományőrzéssel. 

� Kiemelt rendezvényünk a Szolnok Város Napja (szeptember 01.) eseménysorozat, 
amely meghatározó és legtöbb érdeklődőt vonzó eleme a Szolnoki kirendeltség 
standja, melyet nagyon sok látogató keres fel. Szövetségünk mobil kiállítási anyaggal 
és tárlatvezetéssel képviseltette magát ezen a napon, közös sátorban a kirendeltséggel. 
(a rendezvényen tevékenykedők, bemutatók vezetése, tárlatvezetők, stb., ellátás 
költségeit a szövetség finanszírozta.)   

� Múzeumok éjszakája napját megelőző napon, Szolnok Városházán megbeszélésre 
került sor a rendezvénnyel kapcsolatban, több kiállítóval együtt. Bemutatásra került a 
Múzeum kialakításának története, kiállítási agyag rendszere, bemutattuk és közreadtuk 
az elkészült szóróanyagot, amelyet időben szétküldtünk az önkormányzatoknak, 
intézményeknek és feltettük a honlapunkra is.   

� 2015. június 20/21.-én 16. 00 órától – 02. 00 óráig, „Múzeumok Éjszakája” program a 
„Légoltalomtól – Katasztrófavédelemig” című állandó kiállítás anyagait, eszközeit 
mutattuk be. (293 látogató) (a rendezvényen bemutatók vezetése, tárlatvezetők, stb., 
ellátás költségeit a szövetség finanszírozta.)  

� Nyugdíjasainkkal való találkozást rendszeresen támogatjuk, közösen részt vettünk a 
Szolnoki Gulyásfesztiválon, ahol szövetségünket, tevékenységünket is népszerű-
sítettük. (a rendezvény költségeit a szövetség finanszírozta.)  

� A Kulturális Örökségek Napján – 2015. szeptember 19 – 20.-án. (97 látogató) Első 
alkalommal vettünk részt, a következőkben fel kell készülnünk (személyzet, épület, 
eszközök,) látványosabb programmal. (a rendezvényen tevékenykedők bemutatók 
vezetése, tárlatvezetők, stb., ellátás költségeit a szövetség finanszírozta.)  

� A Kulturális Örökségek Napját megelőzően, 2015. szeptember 18. – 26. közötti 
napokon több csoport (Budapest, Törökszentmiklós) jelentkezett be a kiállítás 
megtekintésére, összesen mintegy további 50 fővel.  

� Növeltük a Szövetség tevékenységében aktívan közreműködő tagok számát. További 
önkéntesek kerültek bevonásra a szövetség munkájába, kiváltképpen a nagyobb 
rendezvények segítésére, tárlatvezetés, bemutatók levezénylése.  

� A szövetségünk munkájában résztvevő, segítő szándékú tagjainkat szeretnénk 
jutalmazni, ezért az elnökség megalapította a Polgári Védelemért Díjat, amelyet 
minden évben a Polgári Védelem Napján adjuk át, kiváló munkát végzőknek.  

� Állandó kiállításunkat, a Múzeum agyagát: 2015. évben 850 látogató tekintette meg. 
 
A Szövetség gazdálkodása, forrásteremtés lehetőségei:  

Sikeres pályázatot nyújtottunk be a NEA-15-N kódszámú ”Az adományok után járó 
normatív kiegészitésen alapuló támogatásra civil szervezetek részére 2015.”című 
pályázati kiírásra, NEA-MA-15-N-0014 pályázati azonosítószámon nyílvántartásba vett, 
Szövetség működési kiadásai című pályázatunk 200 000 Ft összegű támogatásban részesült 
(utófinanszírozott). 

A másik, egyedi elbírálású NEA pályázatunkat is befogadták „Emlékállítás Szolnok II. 
világháború alatti bombázásának, a bombázások áldozatainak, valamint a mentésben 
résztvevőknek” címen és 350 000.- Ft. támogatást ítéltek meg rá (utófinanszírozott). 
Továbbra is figyeljük a pályázati kiírásokat, amely számunkra kedvező lehetőségeket 
biztosítva segíti, az elképzeléseink megvalósítását.  



 5 

Támogatók keresésével, pályázati lehetőségek figyelemmel kísérésével, támogatjuk és 
segítjük a „TISZA” mentőcsoport (mérethelyes egyenruha nadrág, sapka, póló, kabát, stb., 
amely kiosztásra került.) és a hivatásos tűzoltók működését, sajátos védőruhával, eszközökkel 
történő ellátásának a lehetőségét, valamint a sportolóink versenyeken történő részvételét, az 
ifjúsági versenyek, nyugdijasaink találkozójának megrendezését. Szövetségünk céljainak 
elérése érdekében a megye, városi, községi/települési önkormányzatai 1.240.000.- Ft, a 
megye vállalkozásai pedig, 2.705.000.-Ft támogatásban részesítettek bennünket. 2015. évben 
mintegy 231.574.-Ft-ot sikerült gyűjtenünk a SZJA 1%-ának felajánlásából! A MOL LUB 
Kenőanyag Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató Kft. Támogatásának köszönhetően kaptunk 
egy használt laptop számítógépet, amely segíti a kiképzések előadásainak a végrehajtását. 

Gazdálkodással kapcsolatos kimutatás: 

  
1. Bevételek:  

Tagdíj, magánszemély 55 500.- 
Tagdíj, önkormányzat 235 000.- 

.- Önkormányzati támogatások 1.240.000.- 
Magyar Polgárvédelmi Szövetség tám. 100.000,- 
Kiállítás kihelyezése Jászberénybe 60.000,- 
Tűzoltó tanfolyam (Bunge Zrt) 450.000,- 

 Pályázat NEA 229.700.- 
ÉAOP-5.1.1/B2-13/PA-
0111110110404.PÁLYÁZAT 

597.841,- 
Gazdálkodó szervezeti támogatás 2.705.000.- 
SZJA 1% 231.574.- 
Egyéb bevétel (kamat) 1.403,- 

 adomány a kiállítás látogatóitól 28.500,- 
áramdíj visszatérítése (MVM) 17.322,- 

Összesen: 5.951.840.- 
 
2. Ráfordítások:  

TMCS (területi pv. szervezet) gyakorlat 952.073.- 
MKI műveletirányítási közp. felszerelés 204.780.- 
Ifjúsági versenyek támogatása 908.343.- 
Sportversenyek támogatása 422.948.- 
Gulyásfesztiválon részvétel 99.588.- 
Kiállítás költségei 671.978.- 
Kirendeltségi rendezvények 878.905.- 
Jogi tagdíj 5.000.- 
Kiadványok, ismertetők, plakettek 793.820.- 
Cserkeszőlő hétvégi ház költségei 279.835.- 
Egyéb, működési költségek 1.252.722.- 

 Ráfordítások összesen: 6.469.992,- 
Értékcsökkenés  749.740,- 
3.Tárgyévi eredmény -518.152,- 
 
10./ Együttműködési feladatok, végrehajtása megállapodások alapján: 
Az együttműködés során összehangoltuk tevékenységünket a hasonló feladatokat ellátó 
szervezetekkel, különösen azokkal, melyekkel már megállapodást is kötöttünk:  

• JNSZ MKI, és kirendeltségei,  
• JNSZ MPVSZ Országos Elnökség,  
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• JNSZ Megyei Tűzoltók Szövetsége, 
• Magyar Vöröskereszt JNSZ. Megyei Szervezete, 
• Megyei Polgárőrség szervezete. 
 

12./ 2016. évben elvégzett illetve éves munkatervünk szerint elvégzendő feladataink:  

� Megemlékezés a Polgári Védelem napjáról, a MÁV. Művelődési Házában. (03.01.) 
� Kiállításunk jelentőségének bemutatása a Polgári Védelem Napja március 1. 

alkalmából a Kossuth rádió Napközben műsorában szerepelt gyűjteményünk 
ismertetése, illetve Szövetségünk tevékenysége. 

� Megyei Elnökségi ülések negyedévente, illetve szükség szerint,  
� A JNSZ MPVSZ Országos Elnökségi ülésen, Küldöttgyűlésén való részvétel, meghívó 

alapján. (A Megyei Elnök.) 
� Éves közgyűlés megtartása,– május hónapban. 
� Az ifjúsági versenyre történő felkészítés, a megyei és az országos versenyek sikeres, 

eredményes lebonyolítását hajtottuk végre. (Országos versenyen a középiskolás 
csapatunk 4. helyezést ért el.) 

� A vándorkiállítás anyagainak összeállítása többféle szortimentben, a szállíthatóság 
biztosítása érdekében előkészítve, külön helyen tárolva. 

� A Megyei Vöröskereszt meghívására, Magyar Vöröskereszt 135. évfordulója 
megünneplésén, vándorkiállítással vetünk részt, az Agorában, ahol önkéntes vér-
adással volt összekötve, az évforduló napja. (látogatók száma: 150 - 250 fő.)  

� Szolnok bombázásával kapcsolatban, a múzeumban a „LÉGOLTALOM”  terem 
átalakítása: vasútmodell, bombázások bemutatása diorámán, repülő modellek 
elhelyezése. EMLÉKTÁBLA  elkészíttetése és 2016. június 02.-án, elhelyezése a 
MÁV Óvóhely (Múzeum) falán.  

� Felkészülés a Múzeumok Éjszakája program megrendezésére, (2016. 06. 25. 16.00 – 
06. 26.-án 02.00 óra között.) meghirdetjük a „Hősök, felfedezők, újítók” címmel, a 
Múzeumok Éjszakája kiemelt tematikáját.  

� Tervezés alatt a Városok és települések napjának rendezvényein vándorkiállítással 
történő részvételre. 

� Felkészülés a Kulturális Örökség Napjára – 2016. szeptember 17-18.-án a Múzeumban 
lesz megtartva. 

� A kiállítással kapcsolatos szórólap felújítása, aktualizálása és újbóli kiadásának 
előkészítése.  

� A REPTÁR Repülőmúzeum magnyitásának figyelemmel kisérése, kapcsolat felvétel 
az igazgatóval az együttműködésünk kialakítása érdekében,  

� Ebben az évben is találkozás nyugdíjasainkkal, tagjainkkal. (Gulyás-fesztivál, és egyéb 
alkalomra szervezet események során.) 

� A JNSZ. Megyei Tűzvédelmi Bizottság részére, kialakításra került helyiség a 
Múzeumon belül, a MTB. Titkárával  együttműködve frissítjük a bemutató, illetve a 
kiállított relikviákat.  

� A diákok közösségi szolgálatának értelmes, helyi közösségi érdekeket és társadalmi 
célokat kell szolgálnia. (az MKI., Kirendeltségi feladatok mellett, a szövetség. 
munkájának is megismertetése és a tárolt muzeális értékek gondozása  a cél.) 

� Kiemelt feladatunk Szövetségünk tagtelepülésein a képviselő testületek előtti 
beszámolók megtartása. A szövetségünk beszámol a végzett munkájáról, feladatairól, 
tájékoztatást adunk a tagsági díj, a célzottan nyújtott támogatás felhasználásáról 
(folyamatosan történik, eddig 4 településen voltunk). 
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Tisztelt Közgyűlés! 
Munkánkról, közhasznú tevékenységünkről évente számolunk be a Szövetség közgyűlésének. 
Támogatóink képviselőit rendszeresen meghívjuk rendezvényeinkre és tájékoztatjuk őket az 
elért illetve elérendő eredményeinkről, feladatainkról.  
 
A 2015. évi feladataink végrehajtásáról készített beszámolónk az elmúlt év feladatainak 
részletesebb leírását adta, a költségeket külön (költségnemenként, beszámoló és közhasznúsági 
jelentés) melléklet tartalmazza. Elfogadásra javaslom a 2015. évi teljesítésünket a 
beszámoló alapján. 
 
A beszámolóban 2016. évre tervezettek kivonatos formában és anyagi helyzetünk 
függvényében tartalmazták elképzeléseinket, elfogadásra javaslom a 2016. évi 
munkatervünkben illetve a beszámolóban meghatározott feladatok végrehajtását.  
 
Köszönöm a figyelmet. 
 
Szolnok, 2016. május 14.-én. 

 
 

                                                                            ……………………………………           
                                                                                Tatár Pál  

                                                                                     JNSZ MPVSZ  
                                                                                       Elnök 

 
 
 


