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Beszámoló
A Zala Megye Polgári Védelmi Szövetség 2021. 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
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.
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.
Magyarország védelmével és biztonsága szavatolásával megbízott szervezetek a feladatok
ellátása során támaszkodnak a civil szervezetek szerepvállalására. Az ügyvezetés és aktív
tagjaink ennek az igénynek kíván megfelelni, amikor pályázatok révén, támogatja az önkéntes
és köteles polgárivédelmi szervezeteket, vesz részt a lakosság védelmi felkészítésében.

A lakosság polgári védelmi és a katasztrófák elleni védekezésre való felkészítése.
A felkészítés célja:



az OKF főigazgató ajánlására az önvédelmi képesség kialakítása

 az

állampolgárok élet és vagyonbiztonságának növelése az által, hogy
megismerkednek azokkal az ismeretekkel, melyek szükségesek életük és anyagi javaik
megóvásához. Fokozza biztonságérzetüket az a tudat, hogy a település rendelkezik
azokkal a felkészített szervezetekkel és eszközökkel, melyek ehhez szükségesek.

 a Honvédelmi törvényben megfogalmazott igény tudatosítása, hogy „A Magyar
Köztársaság a nemzeti és szövetségi védelmi képességének fenntartásában és
fejlesztésében a saját erejére: nemzetgazdaságának erőforrásaira, a Magyar Honvédség
(a továbbiakban: Honvédség) felkészültségére és elszántságára, a rendvédelmi és más
szervek közreműködésére, illetőleg állampolgárainak a haza védelme iránti hazafias
elkötelezettségére és áldozatkészségére épít.”

 az állampolgárok védelmi tevékenységbe való- állampolgári kötelességből történő
önkéntes részvételre való késztetése,

 a védelmi szervezetek önkéntes alapon való szerveződése, abból a felismerésből
kiindulva, hogy saját településük védelme elsősorban az ott élők feladata.

 A polgári védelmi kötelezettség alapján létrehozott polgári védelmi szervezetek
összekovácsolása, képesség megteremtése a lakosság mentésére, a károk enyhítésére
A felkészítés tartalma:
Lakossági fórumon a lakosság tájékoztatása, a településen jelen lévő és várható veszélyekről,
a tőlük elvárt megelőző és mentési feladatokról. A polgári védelmi szervezetek bemutatása és
feladataik ismertetése.
Parancsnoki és törzsvezetési gyakorlat levezetése a települési polgárvédelmi
parancsnokság, a polgári védelmi szervezetek parancsnokai és az együttműködő társadalmi
szervezetek vezetői részére.
Újraminősítő és értékelő gyakorlatok.
Támogatásunkkal és együttműködésünkkel a Katasztrófavédelmi igazgatóság kilenc zalai
településen, Bakon, Bánokszentgyörgyön, Gellénházán, Karmacson, Molnáriban,
Nagylengyelen, Óhidon, Zalabaksán és Zalaszántón vezetett le gyakorlatokat. A gyakorlatok a
céljukat elérték, milliós gazdasági hasznot termeltek az adott településnek, miközben a
résztvevő szervezetek összekovácsolódtak, megismerték az együttműködés mikéntjét a
hivatásos katasztrófavédelmi szervezetekkel. Társadalmi értéke, hogy a lakosság látja és érzi
az állami gondoskodást. A településeket száz-száz ezer forinttal támogattuk.

A lakosságfelkészítés meghatározó része a felmenőrendszerű polgári védelmi ifjúsági
verseny helyett:
Honvédelmi-polgári védelmi Göcsej harci túra.
Zala Megye Polgári Védelmi Szövetsége, a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és
Központi Nyilvántartó Parancsnokság 12. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda a Zala
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, a Zala Megyei Tűzoltó Szövetséggel
együttműködve 2021-ben 14. alkalommal szervezte meg a honvédelmi-polgárivédelmi,
ifjúsági versenyt. A verseny szervezésében és lebonyolításában közreműködött a Zala Megyei
Kormányhivatal, a Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Club, a Zalaegerszegi Alapellátási
Intézet és a Magyar Vöröskereszt megyei szervezete.
A verseny célja az ifjúsági versenyben résztvevő tanulók elméletben és gyakorlatban, játékos
formában, az életkori sajátosságoknak megfelelően adjanak számot a tanév során az
elsajátított katonai, polgári védelmi vonatkozású állampolgári ismereteikről, növeljék
állóképességüket.
A versenyt 500000 forinttal támogatta szövetségünk.

Azonban ilyen is volt:
Nemzetközi Tudományos Konferencián voltunk
Iskolánk a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum, Ganz Ábrahám Technikuma meghívást kapott
a „Természeti Katasztrófák Csökkentésének Világnapja” alkalmából megrendezett
Nemzetközi Tudományos Konferenciára, melynek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Zrínyi
Miklós Laktanya és Egyetemi Campusa adott otthont. Sok szeretettel fogadtak minket a
Hadtudományi és Honvédtisztképző kar és az RTK Katasztrófavédelmi Intézet oktatói, rektora
és tanulói.
A konferencia célja volt megemlékezni a Világnapról, felidézni a különböző hidrológiai,
geológiai, meteorológiai hatásokból adódó veszélyhelyzetek környezeti károsító hatásait.
A konferencia levezető elnöke Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy, a KVI címzetes
egyetemi tanára ismertette, hogy az elmúlt évtizedekben világszerte növekedett mind a
természeti katasztrófák, mind azok áldozatainak száma, melyek leginkább a világ szegényebb
régióit sújtják. A konferencián hallottunk a KVI oktatóinak, hallgatóinak tudományos irányú
elköteleződéséről, kutatói munkáról a fukusimai atomerőmű katasztrófájának eseményeiről, a
mentésről, lakosságvédelemről. Izgalmas beszámolót hallottunk a csernobili atomerőmű
katasztrófáról és a mai helyzetről. A nemzetközi előadók értekezéseiből kitűnt, hogy milyen
komoly szakmai együttműködés folyik a különböző országokkal.
A rendezvény nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy diákként rálátásunk legyen a hírekből
hallott események mögötti szakmai kihívásokról, tevékenységről ez által segítve hivatásválasztásunkat.
Megtiszteltetés volt számunkra, hogy mi képviselhettük a Zala Megye Polgári Védelmi
Szövetséget.
Zalaegerszeg, 2021.12. 14.
Murányi Regina
13/C osztályos tanuló

Nemzetközi Biztonsági Gyermekolimpia – „Safety Tour”
Zala Megye Polgári Védelmi Szövetsége önkéntesei révén 2021. évben is részt vett az
ausztriai, Burgenland Tartományi Polgári védelmi Szövetség által meghirdetett Nemzetközi
Biztonsági Gyermekolimpiára meghívott zalai csapat szakmai felkészítésén.
Tekintettel a világjárványra a szervezők lemondták a versenyt.
Humanitárius tevékenység
Tűzifa adomány
Zala Megye Polgári Védelmi Szövetsége, mint közhasznú nonprofit szervezet a Magyar
Földgáztároló Zrt. által adományozott 3 millió Ft (azaz három millió forint) pénzeszközből a
Zala Megyei Védelmi Bizottság intézkedésére a téli időjárás során legrászorultabb Zala
megyei családok részére tűzifa adományokat juttatott el. Az érintett családokat a
polgármesterek és a képviselők javaslata alapján jelöltük ki. A tűzifa helyszínre szállítását az
OMEGA GM KFT végezte, ellenszolgáltatás nélkül. A rászorult 90 család „kályhakész
„tűzifát vett át. A Magyar Földgáztároló Zrt. támogatását tagjaink, a Zala Megyei Védelmi
Bizottság és a rászorultak nevében ezúton is köszönöm.
Gazdálkodás.
Működésünket a kapott támogatásokból fedeztük, ami egyben meghatározza, ugyanakkor
korlátokat állít a terveinknek.
Kapott támogatások: -BGS 400000 infó eszközök,
-MPVSZ 500000 gyakorlatokra, -200000 Göcsej harci túra,
-Magyar Földgáztározó 500000 működés, 3000000 tűzifavásárlás,
-OKF 195000 oktatás,
-Szja 1% 56183,
-Tagdíj 15000 ft ami azt is jelent, hogy 15 fizettek tagdíjat,
-Óhid, Karmacs, Zalaszántó önkormányzatok10000-10000,
-Intergép kft 20000 működésre.
A kapott támogatásokat a szerződésekben meghatározottak szerint használtuk fel. Az
elszámolási kötelezettségeknek eleget tettünk.
Hagyomány ápolás.
A COVID-19 vírus okozta járvány miatt a személyes találkozók, rendezvények elmaradtak,
így nem tudtuk megünnepelni a nemzetközi polgári védelem napját sem.
Önkéntesek tevékenysége
A regisztrált önkénteseink Karmacs (9fő), Óhid (9fő), Zalabaksa (15 fő) települések
gyakorlatain sikeresen együttműködtek a hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel,
összekovácsolódtak és gazdasági, társadalmi hasznot hoztak. 2021- ben 115 fő polgárivédelmi
önkéntest fogadott be egyesületünk.
Pórszombat önkéntes szervezet 5 főjét gyakorló ruhával (198388 ft értékben) szereltünk fel, 2
fő részére biztosítottunk képzést katasztrófavédelmi technikai eszközök tárgyában 195 ezer ft
tandíjért.

Együttműködés:
A világjárvány miatti korlátozások bevezetésével a személyes kapcsolatok nehézkessé váltak.
Elektronikusan tudtuk az együttműködő szervezetekkel (ZMKI, Zala Megyei Védelmi
Bizottság, Vöröskereszt Megyei Szervezete) egyeztetni és szervezni feladatainkat.
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 2021-ban az alapszabályban rögzítettek szerint működött. Az éves közgyűlést,
a válsághelyzetnek megfelelve a tagság összehívása nélkül az ügyvezetés döntése szerint
digitálisan tartottuk meg, ahol is a 2020 évi közhasznúsági beszámoló elfogadásra került.
Közhasznúsági jelentésünket az OBH-nak felterjesztettük. A szövetséget anyagilag támogató
szervezetek részére a szükséges igazolásokat megküldtük. A pályázati úton kapott
támogatásokról az elszámolásokat az időben megküldtük.
115 fő új önkéntest regisztráltunk és készítettünk fel feladataik ellátására.
Szövetségünk taglétszáma a 2021 év elején a nyilvántartás szerint 35 fő.
A tavaly évi munkánk értékelésének végére értem. Hangsúlyozom, a felsorolt állami feladatok
átvállalása jelenti a közhasznú tevékenységet, amelynek alapszabályunk szerint tettünk eleget.
A 2022 év feladatai.
Változatlanul az Alapszabályunk 3-ik pontja szerint kell tevékenykednünk, újragondolva a
háború áldozatainak védelmére vonatkozó, Genfben 1949. augusztus 12-én kötött nemzetközi
egyezmények I. és II. kiegészítő jegyzőkönyvében megjelölt polgári védelmi feladatokat.
Együtt működve a Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kezdeményezzük és támogatjuk a
települési polgárivédelmi gyakorlatokat.
Részt veszünk és támogatjuk a 15 Göcsej Harci Túra ifjúsági verseny megszervezését és
lebonyolítását.
2022. évre a polgári védelmi ifjúsági verseny függőben van, ha a pandémia engedi, akkor a
2022-2023 tanév elején megrendezésre kerül.

Zalaegerszeg, 2022.április 07.
Kemény József
elnök

