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Beszámoló
A Zala Megye Polgári Védelmi Szövetség 2016. évi
közhasznú tevékenységéről.
A céljainkat az Alapszabályunk 3-ik pontja az alábbiak szerint határozza meg:
Zala megyében a polgári védelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása során segíti
az állami és önkormányzati szervek munkáját és szervezi az állampolgárok erre
irányuló önkéntes tevékenységét.
a) Magyarország Alaptörvényében rögzített jogokra és kötelességekre figyelemmel a
honvédelmet, a katasztrófavédelmet érintő törvényekben 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, melyben igényli
a lakosság legszélesebb körének, illetve minden érdekszférának az odaadó,
áldozatkész támogatását.
b) A ZMPVSZ közhasznú tevékenységet végezve közreműködik Zala megyében az
állampolgárok polgári védelmi, katasztrófavédelmi és egyéb humanitárius védelmi
felkészítésben, 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.
c) A ZMPVSZ célkitűzéseinek megvalósítása során közhasznú tevékenységét
összehangolja és szoros együttműködést, érdekközösséget alakít ki a különböző
jogszabályokban megállapított polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatokat
ellátó Magyar Polgári Védelmi Szövetséggel, területi szerveivel, a Zala Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, megyei és járási Védelmi Bizottságokkal,
települési önkormányzatokkal, valamint a vöröskereszt, önkéntes tűzoltóság, a
polgárőrség megyei szervezetével, illetve egyéb humanitárius és más társadalmi
szervezetekkel.
Az ügyvezetés és aktív tagjaink ennek szellemében végezték feladataikat.

A lakosság polgári védelmi és a katasztrófák elleni védekezésre való felkészítése.
Polgári Védelmi Gyakorlat Muraszemenyén
Muraszemenye település polgármestere, a polgári védelmi követelményeknek megfelelően, a
Zala Megye Polgári Védelmi Szövetség anyagi támogatásával, 2016. november 12-én, a
köteles polgári védelmi szervezet és a települési önkéntes mentőcsoport részére,
együttműködési gyakorlatot vezetett le.
A gyakorlat tárgya: Letenye Járás területén megalakult települési rendeltetésű Muraszemenyei
Önkéntes települési Mentőcsoport, valamint Muraszemenye köteles polgári védelmi szervezet
állományának összekovácsolása, együttes tevékenységének megalapozása.
A gyakorlat célja a kedvezőtlen időjárási viszonyok és vízkár következtében kialakuló
veszélyhelyzetek elhárítására való felkészülés volt, a terepen végrehajtott feladatok
teljesítésével.
2016. 11. 12-én 07.00 órakor, a települési Integrált Közösségi Szolgáltató Tér udvarán
gyűltek össze a gyakorlat résztvevői, ahol Stefanec Mária, Muraszemenye Polgári Védelmi
Parancsnoka, rövid helyzetismertetést követően parancsot adott a köteles és önkéntes polgári
védelmi erők alkalmazására.
A gyakorlat mostoha időjárási körülmények között zajlott, de ez nem befolyásolta a
résztvevők lelkesedését és a feladatok végrehajtását.
Az éles helyzetekben is nem egyszer kipróbált „erő” ellennyomó medence kiépítésével,
szivattyúállás telepítésével, fóliaterítés előkészítésével és befogadó-hely kialakításával
bizonyította ismét rátermettségét, és a lakosságvédelem terén való tenniakarását.
A felkészítést, valamint a gyakorlat vezetését támogatta a Letenyei Katasztrófavédelmi Őrs
állománya: Cselényi J. Attila tű. szds. és Bedőcs Attila tű. fhdgy.
A gyakorlatot 100000 ft-al támogattuk.
Vonyarcvashegy települési köteles polgári védelmi szervezetek gyakorlata

2016. november 11, 12-én került sor Vonyarcvashegy településen, a települési köteles polgári
védelmi szervezetek gyakorlatára, melynek célja, a település parancsnokság ismereteinek
jártasság szintjére történő emelése, a köteles polgári védelmi egységek parancsnokai
felkészítése, a szervezetek irányítása, a biztonsági rendszabályok foganatosítása, a vezető
szerep tisztázása, a szervezetek összekovácsolása, gyakoroltatása, valamint az ellátó szervezet
működtetése volt. Gyakorlat jellege ellenőrző és értékelő gyakorlat.
A gyakorlat sikeres lebonyolításához a Zala Megyei Polgári Védelmi Szövetség és a Zala
Megyei Kormányhivatal 100 00, -100 00,- Ft.-al járult hozzá.
A gyakorlat alapbeállítása: A hosszú ideje tartó csapadékos időjárás és a hirtelen lezúduló kb.
100 mm eső következtében a település több utcájában a lezúduló víz az átereszeket

eltömítette, és hasonlóan az átereszekhez a vízelvezető rendszerek is hordalékkal feltelítődtek.
A víz lefolyásának biztosítása érdekében szükségessé vált az eltömődött átereszek tisztítása.
A gyakorlatot Péter Károly a település polgármestere vezette le. A gyakorlaton részt vett
Kemény József nyá. polgári védelmi ezredes, a Keszthelyi Katasztrófavédelmi
Kirendeltségtől a kirendeltség-vezető, Laczikó Károly tű. ezredes, Temesvári István tű.
alezredes polgári védelmi felügyelő, valamint a Keszthely Hivatásos Tűzoltó
parancsnokságtól 2 fő katasztrófavédelmi megbízott. A 33 fő gyakorló állomány az 5 fős
parancsnokságból, a 6 fős lakosságvédelmi egységből, a 2 fős infokommunikációs egységből,
a 13 fős műszaki egységből, a 6 fős logisztikai egységből tevődött össze.
A gyakorlat első napján sor került lakossági fórumra, valamint parancsnoki és törzsvezetési
gyakorlatra. A második napon az ellenőrző és értékelő gyakorlat keretén belül a
parancsnokság riasztása, a vezetési pont berendezése, a munkakészenlét elérése, a
polgármester feladat megszabása, a mindenkori megalakulási hely rögzítése és a
meghatározott feladat elvégzése jelentették a főbb feladatokat.
A gyakorlat, jelentős gazdasági, és társadalmi haszonnal járt, hiszen a csapadék vízelvezetés a
település veszélyes szakaszain már biztosított, ugyanakkor a lakosság előtt láthatóvá vált a
védelemről való gondoskodás. hasznot
A polgármester (település parancsnok) az irányítási-, vezetési feladatait magabiztosan látta el,
az intézkedések kiadása és elosztása megfelelő volt. A parancsnokság, illetve a köteles polgári
védelmi alegységek képességei alkalmassá teszik helyi vízkár-elhárítási feladatok
végrehajtására.

A felkészítések során megkülönböztetett figyelmet fordítani a biztonságosabb jövő
érdekében az ifjúság polgári védelmi, katasztrófavédelmi ismereteinek megalapozására
és továbbfejlesztésére.
Ifjúsági verseny.
A tanuló ifjúság katasztrófavédelmi-állampolgári ismeretei gyarapítását a meghirdetett
felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny szolgálta.
. „Minden ember joga és kötelezettsége a katasztrófavédelemben való jártasság
megszerzése.” mondta Tolvaj Márta alpolgármester asszony a köszöntőjében. Ami az idei év
mottója is lehet.
E gondolat beívódott a résztvevők lelkébe, mert nagyon nagy izgalommal és lelkesedéssel
versenyzett a 44 versenyző diák, a 22 polgári védelmi ifjúsági versenyen.
Felhívásunk eljutott a megye valamennyi általános és középiskolájába. A felkészítést a járási
aktivistáink, Prepok Attila, Tóth Tibor, Huttmann Ilona, Vörös Istvánné, Kósa István,
Cselényi Attila végezték. A helyi, valamint a területi fordulókat is gördülékenyen,

eredményesen tudtuk végrehajtani. A helyi versenyeken 14 általános és 16 középiskolás
csapat - mintegy 241 fő részvételével - mérte össze tudását a területi döntőbe jutásért.
A megyei döntő 2016. április 21-én került megrendezésre, ahol a járási döntők első helyezett
általános és középiskolás csapatai - 5 középiskolai és 6 általános iskolai csapat - részvételével
tehették magukat próbára a diákok a számos elméleti és gyakorlati ismereteket, ügyességet és
kreativitást igénylő állomásokon. A teljesség igénye nélkül: elsősegély-nyújtási,
egészségügyi, vízügyi, háztartási veszélyes anyag, veszélyes áruszállítási, környezetvédelmi,
katasztrófavédelmi, polgári védelmi ismeretek, tűzoltó eszközök és használatuk ismerete
A megyei döntő helyszíne ismét a megyeszékhely főtere volt, biztosítva ezzel a
nyilvánosságot. A felmenő rendszer eredményeként közel 2 ezer fiatal ismerkedett meg a
honvédelmi igazgatás rendszerével, szűkebb értelemben a katasztrófavédelem hatósági, és
lakosságvédelmi feladataival. A versenyeket a megye önkormányzati vezetői értékelték és
támogatták.

Nemzetközi Biztonsági Gyermekolimpia – „Safety Tour”
Az Osztrák Polgári Védelmi Szövetség 2016-ban is megszervezte a felmenő rendszerű
biztonsági diákolimpiát.
Zala Megye idén 12. alkalommal delegált csapatot a versenyre. A polgári védelmi
tárgykörben a felkészítést szövetségünk tagjai végezték. Megyénket ezúttal is a zalaegerszegi
Ladorhegyi Kéttannyelvű Általános Iskola képviselte.
Csapatunk nagyszerűen helytállva a külföldi csapatok között a 2. helyen végzett.

Zalaegerszegi Egyetemi Napok (ZEN)
A Zalaegerszeg Felsőoktatásért Közalapítvány Karrier Iroda és Diákcentrum szervezésében a
zalaegerszegi Egyetemi Napokon részt vettünk. Már hagyományos sorversenyt is
lebonyolítottunk, melyen 11 csapat 44 fővel vett részt. A program „Sorverseny-, avagy milyen
a polgári védelem verseny! Játékos vetélkedő” volt. A versenyen a diákok 4 fős csapatokban elméleti teszten, térlátást segítő ügyességi feladatban és több gyakorlati számban - tehették
próbára magukat, adtak számot polgári védelmi, katasztrófa védelmi ismereteikről. A 44 fő
mindegyike hatékonyan kezelte a puttony fecskendőt, kevésbé voltak ügyesek a veszélyt jelző
kockák kirakásában.
Az EFOTT után kiváló alkalom volt a főiskolások megszólításának. A beszélgetések során
megismerték a polgári védelem feladatait, és annak fontosságát. Fogékonyak voltak a
szövetség feladatai iránt, a lakosság felkészítését a megelőzésre és a károk felszámolására
fontosnak tartják. Külön hangsúlyt kapott, hogy a polgári védelmi feladatok, a honvédelmi
igazgatási rendszer, a gazdaság biztonság szükségességének megismerésével növelhették
állampolgári ismereteiket.

Az érdeklődő diákok a Gazdálkodási Kart képviselték. Megismerték egy szerkocsi, és a
mozgó labor eszközeit, felszerelését, lehetőségeit.
A versenyző csapatok mellett számos érdeklődőt vonzott a bemutató, amely során korunk
különböző katasztrófáiról, veszélyeiről is folytattak eszmecserét és vitát az érdeklődők

Közreműködés a polgári védelmi, humanitárius célú logisztikai tevékenységben.
Tűzifa támogatás.
A Zala Megye Polgári Védelmi Szövetség részére A Magyar Gáztároló ZRT 1,5 millió forint
támogatást nyújtott a tűzifa megvásárlására.
A Zala Megyei Védelmi Bizottság koordinálásával 2m3kályhakész tűzifát 56 rászoruló zalai
család részére juttatunk el.
Az akció lebonyolítását követően a magyar gáztároló felé határidőre elszámoltunk.
Az eseménynek pozitív sajtóvisszhangja volt és a lakosság körében is elismerést váltott ki.
Együttműködés:
Göcsej harci túra:
A zalaegerszegi Aquatherma Termálfalu és Kemping adott otthont a Zala Megyei Védelmi
Bizottság által, a megyei középiskolások számára megrendezett Göcsej Harci Túra 2016.
elnevezésű ifjúsági honvédelmi megmérettetésnek. A versenyre tizenhárom középiskola
jelentkezett, ahol tizennégy állomáshelyen, többek között légfegyveres lövészetben,
tájékozódási futásban, akadálypálya leküzdésében, kézigránát célba dobásban, fegyveres
váltófutásban mérhették össze felkészültségüket a két fiú és két leány alkotta csapatok.
Mindezeken túl, voltak olyan foglalkozáshelyek is kialakítva, ahol egészségügyi-,
térképészeti- és történelmi ismereteikből kellett számot adni a tanulóknak, sőt volt egy igazi
meglepetés is ahol a „tavi küldetés” közepette, a Gébárti tavon kialakított szlalom pályát
kellett csónakkal a lehető leggyorsabban teljesíteni a résztvevőknek. A kora délelőtti harmatos
fű és tó körüli párás levegő természetesen még izgalmasabbá tette a versenyt a diákok
számára, ami hamar a csomagjaikban rejlő váltóruha használatbavételét eredményezte, de a
megmérettetés kitűnő hangulatát ez csak fokozta. Az Országos Haditorna Verseny – Göcsej
Harci Túra 2016. ifjúsági honvédelmi verseny küzdelmekben bővelkedő eseményi végül is
keszthelyi győzelmet hoztak.

A verseny végeredménye:

1. Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Keszthelyi Vendéglátó Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
2. Szombathelyi Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium (vendégcsapat)
3. Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Ganz Ábrahám Szakgimnáziuma

A verseny megszervezésében és lebonyolításában – a korábbi évekhez hasonlóan most is
jelentős segítséget kaptunk a támogató civil szervezetektől, akiknek tapasztalata, jelenléte és
munkája elengedhetetlenül hozzájárult a rendezvény sikeréhez, annak színvonalasabbá
tételéhez.
Külön köszönet Zala Megye Polgári Védelmi Szövetségének, a Zalaegerszegi Polgári
Lövészegyletnek, az Országos Mentőszolgálat Nyugat-Dunántúli Regionális Mentőszervezet
Zala Megyei Kirendeltségének, a Magyar Szablyavívó Szövetség Zala Megyei Szervezetének,
a Zalai 47. Honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesületnek, Zalai Különleges Mentők
Közhasznú Egyesületének, akik képviselőikkel (mint állomásparancsnokok) és eszközeikkel
is emelték a verseny színvonalát, továbbá a rendezvénynek helyet biztosító Aquatherma
Termálfalu és Kempingnek és nem utolsó sorban a Nemzetközi Szent György Lovagrend Zala
megyei Priorátusának, akik az ifjúsági honvédelmi verseny győztesének vándorkupát
ajánlottak fel.
Hagyományápolás,
Magyar Tartalékosok Szövetsége megyei szervezet.
Zala Megye PV. Szövetségének néhány tagja a Magyar Tartalékosok Szövetsége megyei
szervezetének is tagja. A MATASZ megyei szervezete kapcsolatot épített ki Németország
Bajorországi tartománya tartalékos szövetségének Steinfeld-Hausen bázisú tartalékos
szövetségével. A szervezet meghívására 2016.július 23-26. között a Wald-Fest-en.
A történelmi és katonai hagyományokra épülő, azokról megemlékező fesztivált a helyi
tartalékosok szervezete szervezi és rendezi. A fesztivál a településhez közeli erdei tisztáson
és környékén kerül megrendezésre, ahol egy ma is működő kápolna is található.
A fesztivál 3-4 napos rendezvény, melynek során július 24-én a résztvevő helyi egységek
csapatzászlós , a magyarok pedig nemzeti színű lobogós felvonulásával vette kezdetét, majd
szentmisével folytatódott. Ezt követően kulturális programokkal és katonai és technikai
bemutatókkal folytatódott a fesztivál. A környéken nagy múltja van a régmúlt idők katonai
jellegű hagyományok ápolásának. Kiemelt figyelmet fordítanak a fiatalok ez irányú
nevelésére. Délutánonként szervezetten viszik a környék iskoláiból a fesztiválra az
iskolásokat.

A kint lét során egyik délután megismerkedtünk Würzburg város nevezetességeivel, köztük
magyar vonatkozású emlékekkel.
A következő napon lehetőségünk volt megtekinteni egy légi bázist Niederstetten településen.
A fesztivál ideje alatt a magyar küldöttség tartalékos állománya egyenruhában, míg a
hozzátartozók MATASZ emblémával, zászlósávval ellátott egyen pólóban vettek részt a
rendezvényeken.
Elhelyezésünk és ellátásunk a helyi tartalékos szervezeti tagok családjainál volt.

Gazdálkodás.
A részletes pénzügyi beszámolónkból kiderül, hogy jogtalanságot nem követtünk el. Minden
kapott forintot a kitűzött céljaink megvalósítására fordítottunk.
2016-ban fő bevételi forrásunk a pályázatok és a támogatások voltak.
Bevételünk összesen 3623 ezer,-- Ft, kiadásunk 3305 ezer,- Ft volt, a maradvány
(amely egyben az eredmény is) 318 ezer,- Ft.

Pr. munkánk
Ez a fajta tevékenységünk kimerült a megyei sajtóorgánumok tájékoztatásában, illetve
meghívásában a különböző rendezvényeinkre, amelyekről a Zalai Hírlap, a Zalai Kistérségi
Társulás lapja több alkalommal adott tájékoztatót. Igen jó kapcsolatot alakítottunk ki a Zalai
Hírlap munkatársával, Arany Gáborral, aki ezt a munkánkat segíti.

Szervezeti élet
Szövetségünk 2016-ban az alapszabályban rögzítettek szerint működött. Megtartottuk az éves
közgyűlést, az előírt napirendi pontok megtárgyalásával. Negyedévenként, illetve szükség
szerint tartottunk elnökségi üléseket, ahol az alapszabályunk szerint döntöttünk az aktuális
feladatokról. A köztes időszakban a napi ügyintézést az elnökség végezte. Az ülésekről
minden esetben jegyzőkönyv készült, amelynek irattárazása megtörtént. Az év során a
különböző szervezetek felé előírt jelentések, tájékoztatások elkészültek. Közhasznúsági
jelentésünket az ügyészség elfogadta. A szövetséget anyagilag támogató szervezetek részére a
szükséges igazolásokat megküldtük. A pályázati úton kapott támogatásokról az
elszámolásokat az MPVSZ-nek időben megküldtük.

Taglétszámunk nem növekedet, azonban az önkéntesek szám igen.
Pusztaederics 12 fő és Gellénháza 15 fő önkéntesével határozatlan időre szerződést kötöttünk.
A szerződésben vállalták, hogy:
a) részt vesznek közreműködés a polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatok
végrehajtásában;
b) közreműködés az állampolgárok polgári védelmi, katasztrófavédelmi és egyéb
humanitárius védelmi felkészítésben, védelmük szervezésében;
c) részvétel a polgári védelmi szakkörök és táboroztatások, illetve a polgári védelmi,
katasztrófavédelmi versenyek szervezésében, lebonyolításában;
d) közreműködés a tanuló ifjúság katasztrófavédelmi közösségi szolgálatának
teljesítésében;
e) közreműködés a polgári védelmi, humanitárius célú logisztikai tevékenységben;
f) részvétel a katasztrófakockázati helyszínek bejárásában;
g) közreműködés a polgári védelmi gyakorlatok előkészítésében és végrehajtásában;
h) közreműködés a polgári védelmi tervezéshez szükséges adatbázisok készítésében;
i) részvétel lakosságfelkészítési tevékenységekben.

Szövetségünk taglétszáma a 2016 év végén a nyilvántartás szerint 72 fő.
A tavaly évi munkánk értékelésének végére értem. Hangsúlyozom, a felsorolt állami feladatok
átvállalása jelenti a közhasznú tevékenységet, amelynek alapszabályunk szerint tettünk eleget.

Zalaegerszeg, 2017.04.12.
Kemény József

