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Havária Egyesület Közhasznúsági melléklet 
[EsBo program] 

1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása 

Segítség nyújtás katasztrófa helyzetekben,vizi balesetekben. 

Fiatal korúak oktatása a vizi balesetek elkerülése,önmentésre és társmentés végrehajtására. 

Természetes vizekben és vízpartok mentén aktív természet és a környezetvédelmi beavatkozások 
elvégzése,vizi környezet javítása,fenntartás az egyesület búvárainak hatékony tevékenységének 
igénybevételével 

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása 

2.1. 2.1. Közrend és közlekedésbiztonság védelme, mentés,katasztrófa elhárítás 
 

Közhasznú tevékenység megnevezése: 1,)Közrend és közlekedésbiztonság védelme, 
mentés,kasztrófa elhárítás.  

2,)Ár-és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó 
tevékenység 
3,)Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító  
és egészségügyi rehabilitációs  tevékenység 

4,)Tudományos tevékenység kutatás. 
5), Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, 
ismeretterjesztés 
6), Természetvédelem, állatvédelem, 

7), Környezetvédelem 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

1,2,) 2011. évi CXXVIII. tv. a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények mód  

3,)1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről 144. § (1)-(2)  
4,) 2004. évi CXXXIV. tv. a kutatás-fejlesztésről  
és a technológiai innovációról 5. § (3) 
5,)2011. évi CXC. törvény a nemzeti 
köznevelésről 4. § (1) a)-u) 
6,7,) 1996. évi LIII. tv. a természet védelméről 64.§(1) 
 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Bács-Kiskun megyei lakosai 

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 150,000 
 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

Segítségnyújtás vizi katasztrófák elhárításában , és vízi balesetben. 

Fiatal korosztály oktatása a vizi balesetek elkerülésére, önmentésre és társmentésre.,  

óvodás és iskolás korú gyermekek ismertetése a  vízi élet veszélyeiről és szabályairól 

 

3. (Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása) 
 

Megnevezés (1000HUF) Vagyonelem 
értéke 

Felhasználás célja 

A saját tőke változása - 451 Működés költségei 

Összesen: - 451   
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4. Cél szerinti juttatások kimutatása 
 

Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév 

Cél szerinti juttatások nélkül 0 0 

Összesen: 0 0 
 

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 
 

Tisztség (1000HUF) Előző év Tárgyév 

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás nélkül 0 0 

Összesen: 0 0 
 

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok 
 

Alapadatok (1000HUF) Előző év Tárgyév 

B. Éves összes bevétel 9 035 4 043 
ebből:     
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg 378 282 
D. Közszolgáltatási bevétel 0 0 
E. Normatív támogatás 0 0 
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatás 0 0 
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 8 657 3 761 
H. Összes ráfordítás (kiadás) 9 410 4 884 
ebből:     
I. Személyi jellegű kiadás 0 144 
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 4 186 4 884 
K. Adózott eredmény - 451 - 841 
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet 
végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 
LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő) 0 0 
 

7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói 
 

 Mutató teljesítése 
 Igen Nem 

Erőforrás-ellátottság mutatói     

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

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]  X 
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 Mutató teljesítése 
 Igen Nem 

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

Társadalmi támogatottság mutatói     

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

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

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

8. Kiegészítő melléklet 

8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

2014.03-04.hóban előadásokat tartottak a  bajai  óvodákban. Megismertettük a gyerekeket a víz 
veszélyeivel, a strandolás szabályaival, a vízi mentők és a búvárok munkájával. 

2014 június 28-29-én a Havária Egyesület szakmai konferenciát tartott az árvízi speciális és víz alatti 
búvár szakfeladatokról. A konferencián előadást tartott Mrekva László okleveles építőmérnök, Gödön 
Sándor Katasztrófavédelmi alezredes, Denkovics Tamás a Denk Trade Kft-től. A gyakorlati képzés 
keretében a résztvevők 3 helyszínen forgószínpad szerűen "full face" és sisakos merüléseket hajtottak 
végre a bajai Sugovica strandon. 

Július 10-én éjszaka a Sugovicába csúszott egy személyautó. A Petőfi Mentőcsoport tagja, a Havária 
Egyesület búvárai egy daruhoz rögzítették a víz alatt lévő gépjárművet. Fél óra alatt sikerült az autót 
kiemelni, a helyszínt a bajai hivatásos tűzoltók és a rendőrség biztosította. 

Egy horgászni készülő kalocsai úr elfelejtette behúzni autója kézifékét, így az autó a Dunába csúszott. 
Egy vízitúrázó az autóra kannát kötött, így a mentést jelentősen megkönnyítette, hiszen a kanna jelezte 
az elsüllyedt autó helyzetét. A helyszínre érkező Havária Egyesület búvárai egy kötelet erősítettek az 
autóra, ennek segítségével 

2014 október 13-, 14-, és 15-én egyesületünk részt vett a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság gyakorlatain, ahol a vízből mentéshez biztosították a búvárokat. 

8.2. Támogatási programok bemutatása 

8.2.1. NEA Pályázat" Civil szervezetek szakmai programjának 
támogatása"Oktatás az árvízi speciális mentés és a vízalatti búvár 
 

Támogatási program elnevezése: NEA Pályázat" Civil szervezetek szakmai 
programjának támogatása"Oktatás az árvízi 
speciális mentés és a vízalatti búvár 
szakfeladatok témakörében 

 

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama:   

Támogatás összege  (1000HUF)  1,416 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 1,416 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 1,416 
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 -tárgyévben folyósított összeg: 1,416 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 336 

 Dologi: 1,080 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 1,416 
 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

Szállás és étkezés díja: 335 ezer 

Vizi mentőhajó,-kompresszor üzemanyag költsége: 81 ezer 

Búvárfelszerelés, kompresszor,palack bérleti díj: 650 ezer 

Izolácoós fólia,homoktüske,mentőmellény,homok,homokszák,kötél: 351 ezer 

8.2.2. 2014.évi működés támogatása 
 

Támogatási program elnevezése: 2014.évi működés támogatása  

Támogató megnevezése: Baja Város Önkormányzata  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  

 önkormányzati költségvetés X 

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2014.01.01-2014.12.31.  

Támogatás összege  (1000HUF)  100 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 100 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 100 

 -tárgyévben folyósított összeg: 100 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 100 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 100 
 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

Búvár palack karbantartás 97 ezer 

Irodaszer: 3 ezer 

 


