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Havária Egyesület Közhasznúsági melléklet 
[EsBo program] 

1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása 

Segítségnyújtás katasztrófa helyzetekben,vízi balesetekben. 

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

Természetes vizekben és vízpartok mentén aktív természet és a környezetvédelmi beavatkozások 

elvégzése, vízi környezet javítása, fenntartás az egyesület búvárainak hatékony tevékenységének 

igénybevételével 

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása 

2.1. Közrend és közlekedésbiztonság védelme,mentés 
 

Közhasznú tevékenység megnevezése: Közrend és közlekedésbiztonság védelme, 

mentés,katasztrófaelhárítás 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 

jogszabályhely: 

2011.évi CXXVIII.törvény 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Bács-Kiskun megye lakosai 

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 500,000 

 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 
 

Megnevezés (1000HUF) Vagyonelem 

értéke 

Felhasználás célja 

A saját tőke a tárgyévben nem csökkent(pozitív 

adóalap) 0 
 

Összesen: 0   

 

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 
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6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok 
 

Alapadatok (1000HUF) Előző év Tárgyév 

B. Éves összes bevétel 6 073 4 118 

ebből:     

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 

szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg 177 246 

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)] 5 896 3 872 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 4 328 2 729 

ebből:     

I. Személyi jellegű kiadás 0 32 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 0 0 

K. Adózott eredmény 1 745 1 380 

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 Értéke 

Erőforrás-ellátottság mutatói       

Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft] X  5 096 

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X  3 125 

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]  X 0.00 

Társadalmi támogatottság mutatói       

Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] X  0.04 

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]  X 0.00 

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]  X 0 

8. Kiegészítő melléklet 

8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

-2012.02.19-én a bajai uszodában a Havária Egyesület mentőbúvárai és vízi mentői közös gyakorlaton 

vettek részt a bajai vízi motor versenyzőkkel. A gyakorlat tárgya az ön- és társmentés borulás esetén.  

-Egyesületünk búvárai 2012 márciusában a Sugovica ÁMK Kiscsávolyi Tagiskolájában tartottak 

előadást a Víz Világnapja alkalmából. 
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-2012 áprilisában egyesületünk búvárai a Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátói Szakiskola 

"Bányais napok" rendezvénysorozatán tartottak előadást a vízi balesetek megelőzéséről, 

vízbiztonságról, a bajai vízi mentők munkájáról. 

-A "Víziparádé" bajai rendezvényen több mint 100 gyerek ismerkedett meg a búvárkodás, a víz alatti 

légzés élményeivel. A Sugóparton felállított medencében azok a gyerekek, akik egyedül vagy 

szüleikkel felolvasták a biztonságos fürdőzés 10 aranyszabályát, ingyen kipróbálhatták ezt a csodálatos 

sportot. A Havária Egyesület kis csapata ezzel is hozzájárult városunk gyerekeinek vízbiztonságra való 

neveléséhez 

-2012 augusztusában a Polgármesteri Hivatal kérésére a Havária Egyesület búvárai megkeresték és 

kihozták a Sugovica híd alól az előző nap vandál fiatalok által bedobált virágokat és virágtartókat. 

-2012 szeptember 29-én és 30-án a Bács kiskun megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság irányítása alatt 

megalakult a dél-magyaroszági Petőfi mentőcsoport! A Havária Egyesület szeptember 29 - 30-án 

minősítő gyakorlatokon bebizonyította, hogy a Havária egyesület mentőbúvárai méltó tagjai a Petőfi 

mentőcsoportnak . A  gyakorlat során árvíz védekezési és vízi mentési gyakorlatokat kellet végezni.  

-Az év folyamán 6 gyakorlati beavatkozása volt az Egyesületnek, amelyek között vízi balesetek 

mentésében, víz alatt rekedt személy keresésében  és tárgyak kiemelésében jeleskedtek.  

-A város nyári nagyrendezvényeinek biztosításában is kivette részét az Egyesület: Bajai Halfőző 

Fesztivál, Motorcsónak VB.  

-Ezeken kívül 15 alkalommal merülési gyakorlatot rendeztünk, valamint 6 alkalommal továbbképzést 

tartottunk mentőbúvároknak és vízi mentőknek. 

 

-Alapszabályukban rögzítették a vízi balesetek megelőzését is; ennek végrehajtása a kistérség iskoláiba 

és óvodáiba járó gyermekek felkészítése a biztonságos fürdőzésre és a környezetvédelem egyéni 

kérdéseire.  

-Több gyakorlaton is részt vettek az Egyesület búvárai, melyet a helyi hivatásos katasztrófavédelmi 

szerv koordinált. Itt bemutatkoztak, illetve bemutatták képességeiket települési vezetők és az ár-és 

belvízi munkákat irányító szakembereknek.  

8.2. Támogatási programok bemutatása 

8.2.1. Az egyesület működésének támogatása 
 

Támogatási program elnevezése: Az egyesület működésének támogatása  

Támogató megnevezése: Baja Város Önkormányzata  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  

 önkormányzati költségvetés X 

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2012.07.01-12.31.  

Támogatás összege  (1000HUF)  650 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 400 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 400 

 -tárgyévben folyósított összeg: 650 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő X 

 vissza nem térítendő  

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: 

Személyi:  
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 Dologi: 400 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 400 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

Ingatlan bérleti díj    200 ezer 

Irattartó szekrény      147 ezer 

Üzemanyag mentőhajóba   53 ezer 

8.2.2. NEA pályázat 
 

Támogatási program elnevezése: NEA pályázat  

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma  

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

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2012.05.11-2012.12.31  

Támogatás összege  (1000HUF)  700 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 700 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 700 

 -tárgyévben folyósított összeg: 700 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: 

Személyi: 12 

 Dologi: 688 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 700 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

 

Az egyesület a támogatást azalábbi kiadásokra használta fel: 

Csónak bérlés        141 ezer 

Nyomtatvány,irodaszer      11 ezer  

Honlap fenntartás ktg 14 ezer  

Üzemanyag                  85 ezer  

Munka,védőruha            109 ezer  

Reprezentáció              12  ezer  

Számítógép konfiguráció   141 ezer  

Csónak utánfutó           187 ezer 
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8.2.3. Adomány 
 

Támogatási program elnevezése: Adomány  

Támogató megnevezése: Magánszemélyek  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó X 

Támogatás időtartama: 2012.01.01-12.31.  

Támogatás összege  (1000HUF)  655 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 655 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 655 

 -tárgyévben folyósított összeg: 655 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 655 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 655 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

 

Ingatlan bérleti díj  250 ezer 

Hajóbérelti díj       200 ezer 

Üzemanyag mentőhajóba 205 ezer 


