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ELŐTERJESZTÉS 

 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség Alapszabálya 

módosításának elfogadására 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség 2022. május 30-án megtartott 
éves közgyűlésén döntött az Elnökség és a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztásáról az 
1. számú melléklet szerint. A Szolnoki Törvényszék Pk.62.850/2001/29. számú végzésében a 
Szövetséget hiánypótlásra szólította fel, mely szerint „új közgyűlést kell tartani, melyen az 
alapszabályt a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően el kell fogadni.” A 
tisztségviselőválasztás kapcsán módosított alapszabály elfogadása helyett nem alkalmazható a 
tisztségviselők személyében történt változás alapszabályon történő átvezetése. 
Az Alapszabály módosítására vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelés jegyében a 
tisztségviselők megválasztásán túli egyéb módosítások is indokolttá váltak, ezek az 
Alapszabály aktualizálását szolgálják, ezért azokra is kiterjed az Alapszabály módosítására 
tett javaslat.  
 
Kérem az előterjesztés elfogadását. 
 
Szolnok, 2022. szeptember 1. 
 
         Tatár Pál elnök 
 
 
Határozati javaslat 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség  
3/2022. (09. 13.) Közgyűlési határozata 
 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség Alapszabálya 
módosításának elfogadására 
 
1. A JNSZ MPVSZ Közgyűlése az Alapszabály 1. számú mellékletben foglaltak szerinti 
módosítását elfogadja, ezzel a módosított Alapszabályt elfogadja. 
 
2. A JNSZ MPVSZ Közgyűlése az Alapszabály egységes szerkezetét a 3. számú 
mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 
 
Szolnok, 2022. szeptember 13. 
 
 
  ………………………..   …………………….. 

Tatár Pál       Buzás Tibor Dénes 
     elnök      titkár 
 
 

JÁSZ - NAGYKUN - SZOLNOK MEGYEI 
POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG 

5000 Szolnok, József Attila út 14. 
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1. számú melléklet  
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség  
3/2022. (09. 13.) számú Közgyűlési határozathoz 
 
 
1. A 2022. május 30-án megtartott éves Közgyűlésen tárgyalt és elfogadott, a Közgyűlés 
tisztségviselőinek megválasztásáról szóló, az 2. számú mellékletben foglaltak szerinti 
döntésnek megfelelően állapítja meg a JNSZ MPVSZ tisztségviselőit. 
 
2. Az Alapszabály „A JNSZ MPVSZ különös közfeladatai” című fejezetének 3) pontja 
kiegészül az alábbiak szerint: 
1) Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság veszélyhelyzet kezelési központja fejlesztésének 

támogatása: 234/2011. (XI.10.) Kormányrendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
végrehajtásáról 9. § (1) j) pont. 

 

3. Az Alapszabály „A JNSZ MVSZ közfeladatainak ellátásáról rendelkező jogszabályok” 
fejezetéből törlésre kerül: „26/2012. (VI.15.) BM utasítás a Belügyminisztérium és a 
belügyminiszter által irányított szervek készenlétbe helyezéséről, a különleges jogrend 
bevezetésére történő felkészülés szabályairól, valamint személyi állományának értesítéséről” 
hivatkozás, helyébe a következő kerül:  

 3/2016. (II. 25.) BM utasítás a Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított 
szervek készenlétbe helyezésének, különleges jogrendi feladatokra való felkészülésének 
és ellenőrzésének rendjéről. 

 

4. Az Alapszabály 20. § 1) pontjának [JNSZ MPVSZ jövedelmeinek forrásai:] első ponttal 
jelölt mondatában szereplő „közalkalmazotti” szó helyébe a „nem hivatásos” kifejezés kerül. 
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2. számú melléklet  
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség  
3/2022. (09. 13.) számú Közgyűlési határozathoz 
 
 
 

JÁSZ - NAGYKUN - SZOLNOK MEGYEI POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG 
ALAPSZABÁLYÁNAK 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE 

 
A JÁSZ –NAGYKUN - SZOLNOK MEGYEI POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG 

VEZETŐSÉGE 

„Az Elnökség tagjai: 

 

- Elnök: 
Név:  Tatár Pál 
Lakcím:  5000 Szolnok, Rákóczi u. 30. III/7. 

- Alelnök: 
Név:  Nagy Róbert  
Lakcím:  5008 Szolnok, Alma utca 19. 

- Titkár: 
Név:  Buzás Tibor Dénes 
Lakcím:  5430 Tiszaföldvár, Döbrei János út 43. 

 
 

A Felügyelő Bizottság Elnöke: 

 
Név:  Sipos Csaba 
Lakcím:  2747 Törtel, Rákóczi út 25. 

 

A Felügyelő Bizottság Tagjai: 

 
Név:  Klemann László 
Lakcím:  5000 Szolnok, Lovas István u. 11. III/30. 

 
Név:  Horti Brigitta 
Lakcím:  5100 Jászberény, Külsőpelyhespart utca 30. 

 

 
 
 
 



 

 4

3. számú melléklet  
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség  
3/2022. (09. 13.) számú Közgyűlési határozathoz 
 

 
 
 
 
 

 
Szám: 2/2022. 

 

E G Y S É G E S  S Z E R K E Z E T B E  F O G L A L T   
M Ó D O S Í T O T T  A L A P S Z A B Á L Y A  

 

A Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség (a továbbiakban JNSZ 
MPVSZ) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény VII. fejezetének  a 
közhasznú jogállásról rendelkező 31.-50.§-a, valamint a civil szervezetek bírósági 
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI 
törvény 23.-24.§-a továbbá a 37.§ (1)-bek. És 38.§ (1) bek. alapján módosított, 
önkormányzattal rendelkező, önálló jogi személyként működő közhasznú társadalmi 
szervezet. Bírósági nyilvántartásba vételi határozatszám: Pk. 62.850/2001/2. /1741 

A JNSZ MPVSZ a vonatkozó jogszabályok szellemében és az elfogadott alapszabály szerint 
működik, nyilvántartott önkéntes tagsággal rendelkezik és a célja eléréséért, aktivizálja a 
lakosságot, a gazdálkodó és társadalmi szervezeteket. 
 

I.  FEJEZET 

 

A SZERVEZET NEVE, PECSÉTJE, JELVÉNYE, SZÉKHELYE, 
MŰKÖDÉSI TERÜLETE, CÉLKITŰZÉSEI ÉS FELADATAI 

 

1. § 
 
1) SZERVEZET NEVE: Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség 
2) SZERVEZET RÖVÍDÍTETT NEVE: JNSZ MPVSZ 

2 § 

 

A SZERVEZET SZÉKHELYE:   5000.  Szolnok, József Attila út 14. 

MŰKÖDÉSI TERÜLETE: Jász - Nagykun – Szolnok megye közigazgatási területe 

JÁSZ - NAGYKUN - SZOLNOK MEGYEI 
POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG 

5000. Szolnok, József Attila út 14. 
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Egyesület felügyelő szerve:  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyészség. 

 

3. § 

A SZERVEZET ALAPÍTÁSI DÁTUMA:    2001. 10. 10.  

A Szervezet célkitűzéseinek meghatározásával, alapszabályának elfogadásával és a 

nyilvántartásba vétellel önálló jogi személlyé vált. 
 

4 § 
 
A JNSZ MPVSZ általános célja: összhangban áll a katasztrófavédelemről szóló 2011. év 
CXXVIII. törvény preambulumában rögzített alapelvi szintű rendelkezésekkel: Ennek 
értelmében együttműködik a területileg illetékes hatóságokkal az ipari és természeti 
katasztrófák és más veszélyhelyzetek megelőzésében, az élet és létfenntartáshoz szükséges 
anyagi javakat veszélyeztető hatások elleni védekezés megszervezésében, bekövetkező károk 
felszámolása és csökkentése érdekében valamint aktív ismeretterjesztő és felkészítő 
tevékenységet folytat a polgári lakosság körében. 
 
A JNSZ MPVSZ feladatai: 

1) A JNSZ MPVSZ kiemelten közhasznú tevékenysége során 2011. évi CLXXV. törvény, 
valamint a 2011. évi CXXVIII. törvény 1.-2. § -ban foglaltak szerint közreműködik 
Jász - Nagykun - Szolnok megye állampolgárainak polgári védelmi, katasztrófavédelmi 
felkészítésében, védelmük szervezésében azzal a céllal, hogy az állampolgárok képesek 
legyenek önmagukat, életüket, vagyontárgyaikat eredményesen oltalmazni, menteni elemi 
csapások, természeti és ipari katasztrófák esetén. 

2) A JNSZ MPVSZ céljait az Magyarország Alaptörvényében rögzített jogokra és 
kötelességekre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 52. §-ban, az 1989. évi 20. 
törvényerejű rendelet, a háború áldozatainak védelmére vonatkozóan Genfben 1949. 
augusztus 12-én kötött nemzetközi egyezmények I. és II. kiegészítő jegyzőkönyvében 
megjelölt polgári védelmi feladatok végrehajtásában való közreműködéssel valósítja meg. 

3) Az JNSZ MPVSZ célkitűzéseinek megvalósítása során a különösen közhasznú 
tevékenységét összehangolja és szoros együttműködést, érdekközösséget alakít ki a 
különböző jogszabályokban megállapított katasztrófavédelmi, polgári védelmi feladatokat 
ellátó Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, a Megyei és 
a Helyi Védelmi Bizottságokkal, illetve a települések Önkormányzataival.  

A JNSZ MPVSZ általános közfeladatai: 

1) Az állampolgárok önkéntes vállalásával segíti az élet és az anyagi javak védelmét. 

2) Az JNSZ MPVSZ közreműködik a lakosság polgári védelmi és a katasztrófák hatásai 
elleni megelőzésre, védekezésre való felkészítésében. Részt vesz a lakosság ilyen jellegű 
tájékoztatásában, tájékoztató anyagok kidolgozásában, kiadásában és terjesztésében. 
Tervszerű propaganda tevékenységet fejt ki az állampolgárok körében a polgári védelmi 
feladatok önkéntes vállalására. 

3) Feladatai megvalósítása során megkülönböztetett figyelmet fordít az ifjúság polgári 
védelmi, katasztrófavédelmi ismereteinek megalapozására, a veszélyhelyzetekben való 
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helyes cselekvés készségszintű kialakításában. Közreműködik az ifjúsági polgári védelmi 
(katasztrófavédelmi) versenyek szervezésében és lebonyolításában. 

4) Kapcsolatot tart hasonló célkitűzésű hazai és nemzetközi szövetségekkel és 
szervezetekkel, alapítványokkal és szomszéd megyékkel.  

5) Ápolja a polgári védelmi hagyományokat. 

6) Közreműködik a környezetvédelmi célkitűzések megvalósításában a lakókörnyezet 
közbiztonságának védelmében. 

7) Részt vesz a települési polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatok kidolgozásában, 
végrehajtásában. 

8) Részt vesz a karitatív szervezetekkel a helyreállítás végrehajtásában.  

9) A JNSZ MPVSZ kifejezetten törekszik arra, hogy közhasznú tevékenysége eredményéből 
– tagjain kívül- mások is részesüljenek. 

10) Az ifjúság nevelésében való részvétellel segíti a katasztrófavédelmi szervezetek 
szakember utánpótlását.  

A JNSZ MPVSZ különös közfeladati: 

2) Lakosság, tanulóifjúság felkészítése: 62/2011. (XII.29.) BM rendelet a katasztrófák 
elleni védekezés egyes szabályairól 68. §; 

3) Területi polgári védelmi szervezetek képzése (készségfejlesztő, rendszerbeállító 
gyakorlataik szervezése): 62/2011. (XII.29.) BM rendelet a katasztrófák elleni 
védekezés egyes szabályairól 48.-53. §; 

4) Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság veszélyhelyzet kezelési központja fejlesztésének 
támogatása: 234/2011. (XI.10.) Kormányrendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
végrehajtásáról 9. § (1) j) pont.1 

  

A JNSZ MPVSZ közfeladatainak ellátásáról rendelkező jogszabályok: 

 
 49/2011. (XII.20.) BM rendelet 49/2011. (XII.20.) BM rendelet a hivatásos 

katasztrófavédelmi szervek állományának, valamint a polgári védelmi szervezetek 
Szolgálati Szabályzatáról 

 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni 
védekezés egyes szabályairól 

 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint 
a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 
módosításáról 

 3/2016. (II. 25.) BM utasítás a Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított 
szervek készenlétbe helyezésének, különleges jogrendi feladatokra való felkészülésének 
és ellenőrzésének rendjéről2 

5. § 
 

1 Módosította: 3/2022. (IX. 13.) Közgyűlési határozat 1. pont Hatályos: 2022. szeptember 13-tól 
2 Módosította: 3/2022. (IX. 13.) Közgyűlési határozat 1. pont Hatályos: 2022. szeptember 13-tól 
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A JNSZ MPVSZ más jogi vagy természetes személyhez való viszony alapján: nem zárja ki, 
hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból 

6. § 

A JNSZ MPVSZ gazdasági tevékenysége körében: gazdasági-vállalkozási tevékenységet 

csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység 

megvalósítását nem veszélyeztetve végez; 

A JNSZ MPVSZ gazdálkodására vonatkozó különös szabályok: 

1) A gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt létesítő okiratában 
meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítania. 

2) A közhasznú szervezet váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem 
bocsáthat ki. 

3) A közhasznú szervezet köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági 
mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe 
helyezni és közzétenni. 

4) A közhasznú szervezet beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és 
abból saját költségére másolatot készíthet. 

5) A JNSZ MPVSZ befektetési tevékenységet nem folytathat. 

 

7. § 

A JNSZ MPVSZ viszonya a politikai pártokhoz: közvetlen politikai tevékenységet nem 

folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, pártoktól 

anyagi támogatást nem fogad el. Képviselőt nem állít, és nem támogat sem országgyűlési, 

sem megyei, fővárosi önkormányzati képviselő jelöltet. 
 

8. § 

EGYÜTTMŰKÖDÉSE: 

1) Feladatait egyezteti és összehangolja a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal és a 
Magyar Polgári Védelmi Szövetség Országos Elnökségével. 

2) Tevékenységét a megyei és a települési Önkormányzatok, valamint ezek Védelmi 
Bizottságai polgári védelmi céljaival, feladataival összehangolja. 

3) Munkájában támaszkodik minden magyar állampolgár – különös tekintettel a 
pedagógusokra, valamint a polgári védelemtől, fegyveres erőktől és rendvédelmi 
szervektől, a gazdálkodó szervek polgári védelmi beosztásából nyugállományba vonult 
hivatásos és közalkalmazotti állomány – önkéntes munkájára. 
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4) Együttműködést kezdeményez a karitatív szervezetekkel, hasonló feladatok végrehajtására 
alakult társadalmi szervezetekkel, alapítványokkal, hasonló feladatot ellátó szomszédos 
országbeli, illetve nemzetközi szervezetekkel. 

5) Együttműködést kezdeményez a szomszédos megyék polgári védelmi szövetségeivel. 

II. fejezet 

A MEGYEI POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG SZERVEZETI 
FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI TERÜLETE. 

 

9. § 

 

1) A SZERVEZET KÖZPONTI SZERVE: Jász- Nagykun - Szolnok Megyei Polgári 
Védelmi Szövetség Elnöksége és Közgyűlése 

2) Székhelye: Szolnok, József Attila út 14.  

3) Működése kiterjed a 2. § szerinti területre. 

4) A JNSZ MPVSZ tagszervezetei: Tíz vagy több tag írásban kezdeményezheti az 
elnökségnél önálló – jogi személyiséggel nem rendelkező – tagszervezet megalakítását, 
amelyről a soron következő közgyűlés hoz döntést egyszerű többséggel. 

 
 

III. fejezet 

 
A KÖZGYŰLÉS, 
AZ ELNÖKSÉG, 

A BIZOTTSÁGOK JOGÁLLÁSA 
 
 

10. § 
 
 

1) A JNSZ MPVSZ legfelsőbb szerve a Közgyűlés, amely évente ülésezik. 

2) Közgyűlés összehívására az Elnökség jogosult. Az érdekelteket 15 nappal előbb írásban – 
a tervezett napirendi pontok megjelölésével – az Elnökség értesíti. 

3) A Közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt tagság legalább egynegyede – ok és cél 
megjelölésével- kezdeményezi, illetve, ha a Felügyelő Bizottság indokoltnak tartja. 

4) A Közgyűlésen minden rendes tagnak egy szavazati joga van. 
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5) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint 50 %-a részt vesz. Ha a 
Közgyűlést határozatképtelenség miatt el kell halasztani, legkésőbb 21 napon belül – az 
eredeti napirendi pontokkal- új Közgyűlést kell összehívni. A Közgyűlés döntéseit nyílt 
szavazással hozza meg.  

6) Tanácskozási joggal részt vehetnek a meghívottak. 

7) Közgyűlést az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök vezeti. 

8) A Közgyűlés hatáskörébe tartozik: 

a) Közgyűlés napirendjének megállapítása, elfogadása. 

b) Alapszabály elfogadása, módosítása. 

c) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 

d) az éves költségvetés, az Elnökség szakmai beszámolójának, illetve a számviteli 
beszámoló elfogadása, annak mellékleteivel együtt (kiegészítő melléklet, 
közhasznúsági melléklet).  

e) A Szervezet távlati munkaprogramjának tárgyalása, eldöntése. 

f) A vezető tisztségviselők megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 

g) Az éves költségvetés, és az éves beszámoló - ezen belül az elnökségnek az 
egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének-elfogadása, tagsági díjak 
megállapítása; 

h) A JNSZ MPVSZ más társadalmi szervekhez, egyesületekhez, testületekhez, 
hasonló célkitűzésű nemzetközi szervezetekhez való kapcsolatának 
meghatározása. 

i) Dönt a Közgyűlésen elhangzott vagy oda írásban tett felszólalások és indítványok 
sorsáról. 

j) Az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját 
tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek 
hozzátartozójával köt; 

k) A jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a 
felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési 
igények érvényesítéséről való döntés; 

l) Megválasztja a Közgyűlés jegyzőit, a két jegyzőkönyv hitelesítőt. 

m) A Közgyűlés jegyzőkönyvét az elnök és a két jegyzőkönyv hitelesítő írja alá. 

n) A felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk 
megállapítása; 

o) Dönt egyéb, meghatározott feladatra kijelölt bizottság létrehozásáról, tagjai 
megválasztásáról; 

p) A választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának 
megállapítása; 

q) A végelszámoló kijelölése. 
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9) Határozathozatal 

a) A JNSZ MPVSZ alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok 
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

b) A JNSZ MPVSZ céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló 
közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes 
szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

c)  A közgyűlés határozatait az a) és b pontok kivételével jelenlévők egyszerű 
szótöbbségével hozza.  

9) A javaslattevő kérésére a Közgyűlés határozatától eltérő véleményét jegyzőkönyvben 
rögzíteni kell. 

10) A Közgyűlés és az Elnökség döntéseit, a beszámolókat a JNSZ MPVSZ hivatalos 
weblapján nyilvánosságra hozza, illetve az érintett személlyel, szervezettel ajánlott 
levélben közli. 

11) A Közgyűlés és az Elnökség határozatait, a közgyűlési jegyzőkönyveket (amelyekből a 
szervek döntésének tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők 
számaránya megállapítható) a JNSZ MPVSZ székhelyén kell tárolni, nyilvántartásba 
venni, ezek meglétéért a JNSZMPVSZ titkára felelős. 

12) A JNSZ MPVSZ működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a betekintést a JNSZ 
MPVSZ székhelyén a titkár biztosítja. A JNSZ MPVSZ elérhetőségein az 
iratbetekintéshez időpontot kell egyeztetni legalább 5 munkanappal előre. 

13) A JNSZ MPVSZ működéséről, szolgáltatásai igénybevétele módját, elfogadott 
beszámolóját és közhasznúsági jelentését hivatalos weblapján teszi közzé. Ezen kívül a 
székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán is megjeleníti. 
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AZ ELNÖKSÉG TAGJAI ÉS JOGÁLLÁSA 
 

11. § 

A JNSZ MPVSZ elnöksége: 

1) Az elnökség három tagból áll. Az elnökség az elnökét maga választja tagjai közül.  

2) A háromtagú elnökségen kívül egy tiszteletbeli elnöki tisztség tölthető be JNSZ MPVSZ 
vezetőségében. A tiszteletbeli elnököt az elnökség előterjesztése alapján a Közgyűlés 
választja meg egyszerű többséggel. A tiszteletbeli elnök a közgyűlésen tanácskozási 
joggal vesz részt. 

3) Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az egyesülettel 
kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről 
beszámolni. 

4) Az Elnökség üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de legalább félévenként tartja. Az 
elnökségi ülés határozatképes, ha a szavazásra jogosult elnökségi tagoknak kétharmada 
jelen van. Az elnökség határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.  

A vezető tisztségviselői megbízatás: 

5) A JNSZ MPVSZ elnökségének tagjai részére a vezető tisztségviselői megbízatás négy 
évre szól. 

6)  Az elnökség tagjait (vezető tisztségviselőket) a JNSZ MPVSZ tagjai közül kell 
választani. A tiszteletbeli elnök lehet a JNSZ MPVSZ tagságán kívüli személy is. 

7) Képviselet: A JNSZ MPVSZ nevében aláírásra a szervezet képviselője, az Elnök jogosult. 
Ha nem ő az aláíró, és jogszabály a nyilatkozat érvényességéhez írásbeli alakot kíván, 
akkor az elnökség két tagjának aláírása szükséges. A bankszámla felett való 
rendelkezéshez minden esetben az Elnök és a Titkár aláírása szükséges.  

8) Működés nyilvánossága: A JNSZ MPVSZ a működése módját, szolgáltatásainak 
igénybevételi módjait, valamint a beszámolót a JNSZ MPVSZ székhelyén hirdető táblán 
és honlapján hozza nyilvánosságra; 

9) A JNSZ MPVSZ működésével kapcsolatos iratokba előzetes bejelentés alapján bárki 
betekinthet. 

 

12. § 

Az Elnökség tagjainak név szerinti felsorolását a Jász - Nagykun - Szolnok 
Megyei Polgári Védelmi Szövetség Alapszabályának 1. számú melléklete 
tartalmazza. 

 

AZ ELNÖK: 
 Irányítja és szervezi az Elnökség munkáját. 
 Elnököl a Közgyűléseken. 
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 Képviseli az egyesületet. 
 Felelős az Elnökség tevékenységéért, üléseinek levezetéséért. 

 

a) Az elnökséget az elnök hívja össze. A meghívót 10 nappal az Elnökségi ülés előtt 
köteles megküldeni az Elnökségi tagoknak. A meghívónak tartalmaznia kell a 
napirendi pontokat. 

b) Az Elnökségi ülés nyilvános, a döntéseiket szótöbbséggel (nyílt szavazással) hozza 
meg. 

c) Az Elnökség döntéseit többségi szavazat alapján hozza meg. 

d) Felelős a Szervezet törvényes és az alapszabály szerinti működéséért, a választott 
szervek tevékenységéért, a szövetségi célok megvalósításáért. 

e) Képviseli a Szervezetet hazai és nemzetközi szinten. 

f) Tervezi és szervezi a Szervezet sajtó és propaganda munkáját. 

g) Elősegíti a Szervezet Tagszervezeteinek működését. 

h) Megkülönböztetett figyelmet fordít a Szervezet vagyonának, pénzügyeinek kezelésére, 
a Közgyűlés által elfogadott irányelvek alapján. 

i) Kiemelt figyelmet fordít a hatósági polgári védelemmel való zökkenőmentes 
együttműködésére, melynek érdekében rendszeresen egyezteti és megbeszéli a közös 
feladatokat. 

 

13. § 

AZ ALELNÖK: 

a) A JNSZ MPVSZ operatív tevékenységének közvetlen irányítója. 

b) Évente összeállítja és az Elnökség jóváhagyása alapján a JNSZ MPVSZ éves 
programját. 

c) Irányítja a JNSZ MPVSZ szervezeti életét. 

d) Koordinálja a JNSZ MPVSZ tagszervezetei és egyéb szerveinek munkáját. 

e) A Működési Szabályzatban számára meghatározott területen segíti az Elnök munkáját. 

 

14. § 

A TITKÁR: 

a) A JNSZ MPVSZ titkára köteles az elnökség és közgyűlés döntéseiről olyan 
nyilvántartást vezetni, amelyben szerepel a hozott döntések tartalma, időpontja, 
hatálya, valamint a támogatók és az ellenzők (számaránya) és ha lehetséges a 
személye is kitűnik. 

b) A JNSZ MPVSZ titkára a fenti szervek döntését az érintettekkel köteles ajánlott 
levélben közölni és a szervezet székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán kifüggesztéssel, 
és a szervezet által üzemeltetett honlapon nyilvánosságra hozni. 
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15. § 
 
A JNSZ MPVSZ FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA 
 

1) A Felügyelő Bizottság elnökét és két tagját az JNSZ MPVSZ Közgyűlése választja meg.  
Taglétszáma 3 fő, döntéseit szótöbbséggel hozza meg, üléseit évente szükség szerint, de 
legalább 4 alkalommal tartja. Az első felügyelő bizottság megbízása 5 évre szól. A tagok 
újra választhatók. Az elnök és a tagok név szerinti felsorolását a Jász - Nagykun - 
Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség Alapszabályának 1. számú 
melléklete tartalmazza.  

2) A Felügyelő Bizottság alapvető feladata a JNSZ MPVSZ és a tagszervezetek anyagi és 
pénzügyi gazdálkodásának, illetve a vagyonkezelés területén a törvények végrehajtásának 
ellenőrzése, továbbá az JNSZ MPVSZ Alapszabályában előírtak betartásának vizsgálata. 
Különös tekintettel a közhasznú tevékenységre. 

3) A Felügyelő Bizottság hatáskörét az JNSZ MPVSZ illetékességi területét a 2011. évi 
CLXXV. törvény 13. §. szabályozza. 

4) A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai a JNSZ MPVSZ gazdálkodásával, 
pénzeszközeinek felhasználásával és ezek könyvelésével kapcsolatos iratokat, 
bizonylatokat megtekinthetik, azokról felvilágosítást kérhetnek. 

5) A Felügyelő Bizottság éves munkaterv szerint dolgozik. 

6) Az JNSZ MPVSZ Felügyelő Bizottság, a vagyonkezelés és a gazdálkodás területén feltárt, 
és a jogszabályokba ütköző szabálysértés, illetőleg bűncselekmény gyanúja miatt az 
illetékes szerveknél szabálysértési, vagy büntetőjogi eljárást kezdeményezhet. 

7) A Felügyelő Bizottság Elnöke a vizsgálat eredményéről az őt megválasztó Közgyűlésnek 
tájékoztatást ad. 

8) Az JNSZ MPVSZ Felügyelő Bizottságának Elnöke – az Országos Elnökség részére, a 
JNSZ MPVSZ gazdasági tevékenységéről – évenként – értékelést készít. 

9) A Felügyelő Bizottság szükség esetén kezdeményezheti a rendkívüli Közgyűlés és 
elnökségi ülés összehívását. 
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16. § 

A TAGSZERVEZETI ELNÖKSÉGEK, SZERVEZETEK 

1) Tagszervezeti szervek vezetési rendjét, szervezeti felépítését és tevékenységét a 
tagszervezeti elnökségek, a helyi sajátosságok, valamint az JNSZ MPVSZ ajánlásának 
figyelembevételével építhetik ki. 

2) A szervezeti rendszer, valamint az önálló feladat-meghatározás nem lehet ellentétes az 
JNSZ MPVSZ Alapszabály előírásaival és elveivel. 

3) Az Alapszabály elfogadását és a Szövetséghez való csatlakozást a tagszervezeti 
Elnökségeknek szándéknyilatkozattal kell megerősíteni, melynek egy példányát a Megyei 
Elnökségéhez kell megküldeni. 

IV. fejezet 

A MEGYEI POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG TAGJAI 

17. § 

1) Az JNSZ MPVSZ tagja lehet minden jogi és erkölcsi szempontból kifogástalan egyesület, 
testület, intézet, vagy más jogi személy, továbbá minden cselekvő képes magyar 
állampolgár. 

2) Az JNSZ MPVSZ-nek: 

- örökös, 

- tiszteletbeli, 

- alapító, 

- rendes, valamint 

- pártoló tagjai vannak. 

3) A JNSZ MPVSZ örökös tagja lehet: 

- aki a JNSZ MPVSZ-ben huzamosabb ideig végzett kiemelkedően eredményes 
munkájáért a Közgyűlés megválasztott. 

4) Tiszteletbeli tagja lehet: 

- a JNSZ MPVSZ élete szempontjából jelentős magyar vagy külföldi állampolgár, 

- a tiszteletbeli tag tanácskozási joggal részt vehet a JNSZ MPVSZ rendezvényein. 
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5) Alapító tag lehet: 

- Bármely természetes, vagy jogi személy, aki részt vett a JNSZ MPVSZ magalapító 
Közgyűlésén, és megjelenését aláírásával is tanúsítja. 

- Az alapító taggá való felvétel az alakuló üléssel zárul. 

6) Rendes tag lehet: 

- minden természetes és jogi személy, aki a JNSZ MPVSZ célkitűzéseivel egyetért, 
azok megvalósításáért aktívan dolgozik, és rendszeresen fizeti a tagsági díjat, 

- belépési szándékát az elnökségnél bejelenti és a belépési nyilatkozat kitöltésével, 
megerősíti, 

- a belépési nyilatkozatot az elnökségnek meg kell erősíteni és a tagot 
nyilvántartásba kell venni. 

 

7) Pártoló tag lehet: 

- bármely természetes és jogi személy, aki a JNSZ MPVSZ célkitűzéseivel 
azonosul, a JNSZ MPVSZ-t anyagilag támogatja, és az elnökség pártoló tagként 
felveszi. 

 

V. Fejezet 

A TAGOK KÖTELESSÉGEI ÉS JOGAI 

18. § 

1) A JNSZ MPVSZ minden tagjának önként vállalt kötelessége az Alapszabályban foglalt 
célkitűzések és a napi feladatok megvalósításában való részvétel. Szakmai tudásának és 
felkészültségének megfelelő területen önkéntes vállalásával segíti embertársa védelmét és 
a bekövetkezett esemény következményeinek felszámolásában részt vesz. 

2) A tagsági díjat rendszeresen fizeti. 

3) Jogi személy belépésekor a JNSZ MPVSZ-gel szponzori szerződést köthet. 
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4) Tagok jogai: 

- Az alapító, az örökös és rendes tagok választhatók, a JNSZ MPVSZ 
elnökségébe, illetőleg egyéb tisztségre. Szavazati joggal részt vesznek a 
JNSZ MPVSZ működési területe szerinti rendezvényein. 

- A pártoló és tiszteletbeli tagok tanácskozási joggal vehetnek részt a JNSZ 
MPVSZ rendezvényein. Tisztségre nem választhatók. 

- Igénybe vehetik a JNSZ MPVSZ szolgáltatásait és eszközeit. 

- Tájékoztatót kérhetnek a JNSZ MPVSZ egészének munkájáról, helyzetéről, 
a rendezvényeken felszólalhatnak, javaslattal élhetnek. 

- Többségi döntéssel szembeni ellenvélemény esetén jogukban áll 
véleményüket a rendezvény jegyzőkönyvében szó szerint rögzíteni. 

 

VI. FEJEZET 

A TAGSÁG MEGSZÜNTETÉSE 

19.§ 

1) JNSZ MPVSZ tagsági jogviszony megszűnik: 
 a) a tag kilépésével; 
b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával; 
c) a tag kizárásával; 
d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével. 

2) Kilépési szándékot indoklás nélkül lehet az elnökségnek bejelenteni. 

3) Pártoló tag kilépése esetén az addig befizetett összeget, tagdíjat vissza nem követelheti. 

4) Törölhető a tagság nyilvántartásából az, aki figyelmeztetés ellenére kötelességét nem 
teljesíti és 1 évig nem fizet tagdíjat. 

5) Az illetékes elnökség kizárhatja a tagot, ha: 

- az Alapszabály előírásait durván megsérti, és ez által veszélyezteti a JNSZ 
MPVSZ működését, illetve rombolja tekintélyét, 

- a tagtársaival összeférhetetlen és magatartásával akadályozza a kölcsönös 
együttműködést, 

- bűncselekmény elkövetéséért a bíróság szabadságvesztésre ítélte. 
A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az 
indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, 
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továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal 
közölni kell. 

6) A kizárás ellen a Közgyűléshez a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül 
fellebbezést lehet benyújtani. A Közgyűlés határozata ellen a bírósághoz lehet fordulni. 

VII. FEJEZET 

A JNSZ MPVSZ GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGE 

20. § 

1) JNSZ MPVSZ jövedelmeinek forrásai: 

 A szervezet tagdíja a hivatásos és nem hivatásos3 állomány részére 3.000.-Ft/év/fő, 
nyugdíjasok részére 1.500.-Ft/év/fő, diákok részére ingyenes. 

- jogi személyiséggel rendelkező tagoknak, ezen belül egyesületeknek,  

- alapítványoknak, önkormányzatoknak: 10.000.- Ft/év, 

- gazdálkodó szervezeteknek 12.000.- Ft/év 

 támogatások (pénz és egyéb értékek), 

 a JNSZ MPVSZ által harmadik személynek nyújtott szolgáltatások ellenértéke, 

 az állami költségvetési juttatás. 
 
2) A jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után 

fennmaradó vagyont a 01-02-0003926 nyilvántartási számú, Magyar Polgári Védelmi 
Szövetség (1131 Budapest, Zsinór u. 8-12.) közhasznú szervezetnek kell átadni. 

 
3) A JNSZ MPVSZ a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az 

Alapszabályban meghatározott tevékenységre kell fordítania. Vállalkozási tevékenységet 
csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. 

4) Az JNSZ MPVSZ tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a sajtó útján 
nyilvánosságra hozza.  

 
3 Módosította: 3/2022. (IX. 13.) Közgyűlési határozat 1. pont Hatályos: 2022. szeptember 13-tól 



 

 18 

VIII. FEJEZET 

Az JNSZ MPVSZ TISZTSÉGEI ÉS ALKALMAZOTTAI 

21.§ 

Az elnökség tiszteletbeli elnökének felkérhetnek olyan köztiszteletben álló, elismert személyt, 
aki egyénisége és kapcsolatai alapján segíteni tudja a JNSZ MPVSZ önkéntesen vállalt 
feladatainak megvalósítását. 

22.§ 

Az JNSZ MPVSZ elnökség tagjainak mandátuma 4 évre szól, míg a Felügyelő Bizottság 
elnöke és tagjai mandátuma 5 évre szól. 

23.§ 

Alkalmatlanság vagy bűncselekmény elkövetése miatt a JNSZ MPVSZ tisztségviselőjét fel 
kell menteni, illetőleg vissza kell hívni. 

24. § 

A JNSZ MPVSZ munkájában átlagon felüli, kiemelkedő polgári védelmi tevékenységért 
évente egy alkalommal a Magyar Polgári Védelmi Szövetséghez elismerés adományozása 
céljából felterjeszthet tagjai sorából. Állami és szakmai kitüntetésre előterjesztést 
kezdeményezhet. 

25.§ 

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK: 

1) A 2011. évi CLXXV. törvény VII. fejezet 38. § (1) bek. szerint a Közgyűlés és az 
Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, „aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján: 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy  

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 
érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében 
a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a 
társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő 
okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.” 
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2) A 2011. évi CLXXV. törvény Vll. fejezet 39. § (1) bek. szerint:  
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet 
vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, 

vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 

szerint felfüggesztette vagy törölte. 

3) A 2011. évi CLXXV. törvény VII. fejezet 39. § (2) bek. szerint: „A vezető tisztségviselő, 
illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet 
előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 
szervezetnél is betölt.” 

4)  A 2011. évi CLXXV. törvény VII. fejezet 38.§ (3) bek. szerint: „Nem lehet a felügyelő 
szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki  

a) a vezető szerv elnöke vagy tagja,  

b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére 
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha 
jogszabály másképp nem rendelkezik,  

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi 
szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak 
megfelelő cél szerinti juttatást – , illetve  

d) az a)–c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.” 

IX. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK. 

26. § 

1) A JNSZ MPVSZ egész tevékenységét a demokratikus önkormányzás alapelvének 
tiszteletben tartásával, humanitárius célok által vezérelve végzi. 

2) JNSZ MPVSZ tisztségviselőit, elnökségét, és bizottságait általában egyszerű 
szótöbbséggel, nyílt szavazással választják. A szavazatok egyenlősége esetén új szavazást 
kell elrendelni. A Közgyűlésen, ha a résztvevők egynegyede igényli - a megjelölt 
kérdésekben - az Elnök titkos szavazást köteles elrendelni. 
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3) A JNSZ MPVSZ testületeinek ülései - a Közgyűlés kivételével - akkor határozatképesek, 
ha azon a jogosultak kétharmada jelen van. A testületek döntéseiket általában egyszerű 
szótöbbséggel, nyílt szavazással hozzák. 

4) Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes 
szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához és az 
egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok 
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

27.§ 

A közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés 
összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata 
alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt. 

26. § 

A JNSZ MPVSZ összes szerveinek üléseiről, gyűléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, 
vezetni. A felszólalásokra, kérdésekre ugyanazon a fórumon érdemi választ kell adni a 
megvalósítható, az ügyet szolgáló javaslatot érvényre kell juttatni. E szakasz előírásainak 
végrehajtásáért az elnökség a felelős. 

27.§ 

1) Választott tisztségviselőket megbízási határidőt tartalmazó és feladatot meghatározó 
megbízólevéllel látja el az elnökség. 

2) Az alkalmazottakkal munkaszerződést kell kötni és részükre munkaköri leírást kell kiadni. 

3) Tagsági igazolványnak tartalmaznia kell a tag minősítését (alapító, rendes és tiszteletbeli 
tag). 

4) Abban az esetben, ha az JNSZ MPVSZ az Alapszabályban előírt célkitűzéseket nem 
teljesíti, hatáskörét túllépi, Magyarország törvényeit súlyosan megszegi, akkor a JNSZ 
MPVSZ ellen ügyészi törvényességi vizsgálat, illetőleg bírósági eljárás kezdeményezhető. 

5) Elfogadva: Szolnok 2022. szeptember 13. 

6) Utolsó módosítás: Szolnok 2022. szeptember 13. 

 

 
  Megyei Polgári Védelmi Szövetség 

Elnöke 

 

Alulírott, Tatár Pál, mint a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség 
(székhely: 5000 Szolnok, József Attila út 14.; adószám: 18835429-1-16) egyesület elnöke 
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igazolom, hogy jelen Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az 
Alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának.  

 

 
  Megyei Polgári Védelmi Szövetség 

Elnöke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
JÁSZ - NAGYKUN - SZOLNOK MEGYEI POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG 

ALAPSZABÁLYÁNAK 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE4 
 
A JÁSZ –NAGYKUN - SZOLNOK MEGYEI POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG 

VEZETŐSÉGE 

„Az Elnökség tagjai: 

 

- Elnök: 
Név:  Tatár Pál 
Lakcím:  5000 Szolnok, Rákóczi u. 30. III/7. 

- Alelnök: 
Név:  Nagy Róbert  
Lakcím:  5008 Szolnok, Alma utca 19. 

- Titkár: 
Név:  Buzás Tibor Dénes 
Lakcím:  5430 Tiszaföldvár, Döbrei János út 43. 

 
 

A Felügyelő Bizottság Elnöke: 

 
Név:  Sipos Csaba 
Lakcím:  2747 Törtel, Rákóczi út 25. 

 

A Felügyelő Bizottság Tagjai: 

 
Név:  Klemann László 
Lakcím:  5000 Szolnok, Lovas István u. 11. III/30. 

 
Név:  Horti Brigitta 
Lakcím:  5100 Jászberény, Külsőpelyhespart utca 30. 

 

 
 

4 Módosította: 3/2022. (IX. 13.) Közgyűlési határozat 1. pont Hatályos: 2022. szeptember 13-tól 


