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Az alapítók, az általános nemzetköz légkör kialakulását elemezve, a híradó állomány
gyakorlati tapasztalatokon nyugvó felkészültségének megőrzése érdekében1998-ban hozták
létre Egyesületünket. Az Egyesület főfeladataként azt határozták meg, hogy az aktuálpolitikától tisztes távolságot tartva, nyílt társadalmi – szakmai szervezetként fogja össze a híradó
szolgálat (fegyvernem) hivatásos és nyugállományú tagjait, a Magyar Honvédség kommunikációjának biztosításában résztvevő polgári szakembereket. Egyesületünk 16 éves.
A 2014. évi tisztújító Közgyűlésen az Elnökség értékelése alapján az elnöki beszámoló
megerősítette, hogy a 15. évfordulóra készült összegezés reális alapot nyújtott az 2014-ben
végrehajtott főfeladatok céljainak maradéktalan megvalósítására.
A főcélként meghatározott kiemelkedő feladatok zömét eredményesen hajtottuk végre.
Ide tartozik az Egyesület tisztújítása, amely további 4 évre bizalmat szavazott az Elnökségnek. Két meghatározó tisztségben –életkori és egészségügyi vonatkozású kérdések miatt- két
kiemelkedően aktív bajtársunk lemondására került sor, akik továbbra is hasznos támogatói,
segítői maradnak Elnökségünknek
Ismételten megállapítást nyert, hogy Egyesületünk jelenlegi szervezeti formája megfelel
a vele szemben támasztott követelményeknek, képes a híradó fegyvernemi és társadalmi elvárásoknak eleget tenni, a tagság érdekeit valamennyi fórumon képviselni, képes az Információs
Társadalom kihívásait generáló követelmények részfeladatainak megoldásában tevékenykedő
szervezetetekkel együttműködni.
Megtisztelő számunkra, hogy a híradó fegyvernem csúcs beosztásait betöltött egykori
vezetők, parancsnokok, több társadalmi szervezet tisztségviselője, vezető ipari szakemberek
tagjai Egyesületünknek.
A híradó szellemiség egyre szélesebb körű eredményeként névadónk Puskás Tivadar születésének 170. évfordulójára tervezett kopjafát a „Híradók Napja” központi ünnepsége keretében avattuk fel. Különös jentőséget biztosított az év eseményeinek, hogy a kopjafa –Prof. Dr.
Berek Lajos nyá. ezredes művészi alkotása – a MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár díszkertjében - Mária Terézia és Puskás Tivadar szobrának társaságában (közelében), a MH híradó fegyverneme teljes állománya képviselőinek részvételével, került felavatásra, amely valamennyi híradó katona emlékét őrzi.
Az ünnepségen fővédnökünk – Vass Sándor dandártábornok a híradó szellemiség megnyilvánulását, míg Elnökünk a híradó fegyvernem időben egymásra épülő hírrendszereket kiszolgáló katonák elévülhetetlen érdemeit méltatta. 2014-ben ünnepeltük a 43.önálló híradó
ezred megalakulásának 65.évfordulóját, amelynek ünnepi állománygyűlésén Elnökségünk
alapító örökös tiszteletbeli elnöke, a megalapító grémium egyik még élő tagja, zászlószalagot
kötött az ezred zászlajára. A „Híradók Napja” alkalmából Elnökségünk zászlószalagot adományozott a MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred részére.
Javult a tagdíjfizetés kultúrája. Tagdíjhátralékos bajtársaink zöme a hátralékot rendezte,
ugyanakkor idős, beteg bajtársaink tagdíjfizetési rendjét személyre szabottan racionalizáltuk.
Az elmaradt tagdíjak befizetésének alakulását - az egyéni gondok figyelembevétel – továbbra
is napirenden tarjuk.
Összegezve: Egyesületünk 2014. évi tevékenységét értékelve megállapíthatjuk, az év
eredményes volt, megfelelt az alapítók által megfogalmazott célkitűzéseknek. Ápolta a híradó
hagyományokat, tovább fejlesztette a híradó szellemiséget, a bajtársi együttérzést és biztosította annak széleskörű demokratikus érvényesülését, tovább erősítette az Egyesület kommunikációs képességét, ismertségét és elismertségét.
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I.
FŐ FELADATAINK
1. Folytatjuk az Egyesület építését, a szakmai kultúra emlékeinek feltárását, megbecsülését. Megemlékezünk a magyar nép történelmi sorsfordulóinak eseményeiről. Kiemelten foglalkozunk névadónk Puskás Tivadar munkásságához és közvetlen személyéhez kötődő eredményekkel, eseményekkel, relikviákkal. Kiemelten foglalkozunk iskolánk a Puskás Tivadar
Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakközépiskola dákjainak, a fiatal távközlési
szakemberek hazafias –honvédelmi nevelésével. Névadónk szellemének és kultuszának megteremtésével, és továbbfejlesztésével erősítjük a nagy hazafi és tudós társadalmi ismertségét
és elismertségét.
2. Az alapvető törvényi változások, főleg az új Ptk., a módosult „Civil törvény”, valamint
a kapcsolódó jogszabályok és az elmúlt évek gyakorlati tapasztalatai figyelembevételével a
jogszabályi követelményeknek megfelelve tovább pontosítjuk az Alapszabályunkat. Az Alapszabály módosítási javaslatot, kellő előkészítés után, a tavaszi közgyűlés elé terjesztjük. A
megváltozott jogszabályi előírások által meghatározott feladatokat teljes mértékben végrehajtjuk, ezzel is biztosítva Egyesületünk további folyamatos, törvényes működését.
3. Erősítjük kapcsolatainkat az együttműködő szervezeteinkkel. Segítséget nyújtunk számukra a „Civil Törvény”-ből fakadó rájuk vonatkozó feladatok értelmezésében és feldolgozásában. Javítjuk az együttműködési értekezletek színvonalát, a kölcsönös tájékozódás érdekében meghívjuk a Puskás Tivadar Híradó Bajtársainkért Alapítvány (PTHBA) titkárát is.
4. Az Egyesület honlapján történt felületnövekedés és a „Puskás Híradó” megújításával
biztosítjuk a kommunikációtechnika korszerűsítésével kapcsolatos hazai és külhoni publicisztika megjelentetését. E téren támaszkodunk a NKE híradó tanszék által gondozott –
folyamatosan kiegészített - „Hírvillám” c. kiadványra illetve a 15. évét betöltött „Kommunikáció” évenként megtartott nemzetközi konferencia anyagaira, szakmai kiadványok cikkeire.
Egyesületünk ismertségének növelése, tagjaink folyamatosabb tájékoztatása, taglétszámunk
további növelése érdekében, az egyesület tagjai bevonásával tartalmilag tovább javítjuk honlapunkat és általa megvalósítjuk a folyamatosabb tájékoztatást, tartalmi frissítést. Tovább kell
erősíteni azt a gyakorlatot, hogy ezen eszközök a tagság gondolatainak, véleményének aktív
demokratikus kifejezője legyen.
5. Elnökségünk kész általános célkitűzéseihez közelálló szervezetekkel együttműködési
megállapodás megkötésére. A Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség
Dandár és az Egyesület között létrejött együttműködési megállapodásban rögzített feladatok
végrehajtására kiemelt figyelmet fordítunk. Együttműködési megállapodás megkötését kezdeményezzük a MH Hadkiegészítési és Nyilvántartó Parancsnoksággal, a MH Altiszti Akadémia Híradó Tagozatával.
6. Elemi kötelességünknek tartjuk a híradó szolgálat (fegyvernem) szellemi emlékei és
tárgyainak gyűjtését, megőrzését. Ezért bajtársainktól várjuk a személyükhöz közvetlenül
nem kötődő ereklyéknek minősíthető tárgyak felajánlását a NKE híradó tanszéke gondozásában lévő „Híradó Múzeum” számára. Kezdeményezzük a katonai-szakmai felsővezetés felé
egy „méltóbb” kialakításra lehetőséget adó, a katonai hírközlés történetét bemutató, fegyvernemi múzeum tervezését, létrehozását. Ehhez felajánljuk ismereteinket és munkánkat.
7. Tovább segítünk erősíteni a Puskás Tivadar Híradó Bajtársainkért Alapítvány anyagi
alapját. A jogszabályokban meghatározott rend szerint folytatjuk az adományok gyűjtését.
Folytatjuk a személyi jövedelemadó 1%-ának, 2015. év eleji gyűjtésére vonatkozó széleskörű
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tájékoztatásainkat, a hivatásos állományú és polgári tagjaink munkahelyi környezetük és
SZJA-t fizető családtagjaik körében is.
8. Életük során kiemelkedő teljesítményt nyújtott és érdemeik alapján a „Magyar Honvédség Halottjává” minősített bajtársainkról elnevezett oktatási objektumokban elhelyezett megemlékezést pontosabb eredmény centrikus életrajzi adatokkal egészítjük ki.
9. Ernyőszervezeteink (BEOSZ, HOKOSZ) munkájában, lehetőségeink szerint, aktívan
részt veszünk. Figyelemmel kísérjük a két szövetség együttműködését és a közös szervezetté
válás érdekében folytatódó megbeszélések alakulását, szükség szerint vélemény nyilvánítunk
a felvetődő kérdésekről, az Egyesület érdekei szem előtt tartásával.
II.
FELADATAINK
1. Az Egyesület megalakulása óta eltelt évek tapasztalatai további feldolgozásával, hozzá
kell járulni munkánk eredményessége javításához és biztosítani kell a következő időszak
eseményeinek krónikaszerű elektronikus megörökítését. Tovább kell gyűjteni és rendszerezni
kell Egyesületünk működésével kapcsolatos tevékenység adatait azzal a céllal, hogy az így
nyert és rendszerezett adatok alapját képezhessék egy 2018-ban megjelentetésre tervezett 20
éves munka összefoglalásának.
2. Az elnökség munkastílusa kialakult, amely gyors reagáló képességével, problémaérzékenységével, szolidaritásával fejti ki a társadalom és a honvédség vezetése által is elismert
munkáját. Az elnökség munkastílusa továbbra is legyen operatív és demokratikus, érvényesítse a tisztségviselők nagyobb önállóságát, felelősségét. Az egyesületi szabályzók biztosítják az
eredményesebb és összehangoltabb munkavégzés feltételeit, mellyel élnie kell a megválasztott Elnökség minden tagjának. Az e tervben foglalt feladatokat, az egyes területek felelősei,
részletekre lebontva dolgozzák ki a végrehajtást. Tovább kell növelni a tagság bevonását az
egyes feladatok sikeres végrehajtása érdekében. A megtárgyalandó kérdések, anyagok előzetesen elektronikus levélben kerüljenek megküldésre. Az elnökség munkájáról rendszeresen
tájékoztatni kell tagságunkat a Honlap és a Puskás Híradó segítségével.
3. Az Alapszabály szerint folytatjuk az „Egyesületi munkáért”, az „Örökös Tiszteletbeli
Tag” és a „Tiszteletbeli Tag” elismerésekre érkező javaslatok gyűjtését és az adományozások
közgyűlés elé terjesztését.
4. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy eredményesen induljunk a kiírásra kerülő pályázatokon, ennek érdekében a figyelem célirányosan terjedjen ki a szükséges okmányok naprakészen tartására és az elszámolások időbeni végrehajtására.
5. Az elnökség a jogszabályi változások áttekintésével, vizsgálja meg, hogy a megjelent új
állománycsoportok (védelmi és önkéntes tartalékosok) tagjait miként tudja az Egyesület tevékenységével megismertetni és az elkötelezetteket tagjai sorába fogadni.
6. Erőfeszítéseket teszünk a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara és a MH Altiszti Akadémia híradó hallgatói körében az Egyesületünk megismertetésére és a tagtoborzásra.
7. A gyorsabb és pontosabb tájékoztatás érdekében ösztönöznünk kell tagjainkat a költségtakarékos információcserére, szükségessé válható gyors elérhetőségük érdekében lakás- és
internetes címük, valamint mobiltelefon számaik megadására, azok rendszeres pontosítására.
8. Az Elnökség és a híradó tagozat vezetősége megállapodása alapján bajtársaink és hozzátartozóik részt vehetnek az általuk szervezett rendezvényeken.
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9. Segítséget nyújtunk a nehéz körülmények között élő tagjainknak szociális helyzetük javításához szükséges pályázatok benyújtásában és azok megfelelő szervezetekhez való eljuttatásában.
10. Kiemelt erkölcsi kötelességünknek tartjuk elhunyt bajtársaink végtisztességének
megszervezésében való részvételt, a család segítését az adminisztratív, feladatok elvégzésében. Az elhunytról való megemlékezésben emlékének méltó megőrzésében támaszkodunk a
rendelkezésünkre álló kommunikációs felületekre. Elhunyt bajtársaink özvegyeivel való kapcsolat kiterjesztését tervezzük. A szolidaritás jegyében – ha lehetséges katonai tiszteletadással- emlékezünk meg szeretteik halála kerek évfordulója alkalmából. A Halottak Napján gyertyagyújtással emlékezünk elhunyt bajtársainkra.
11. Tevékenységünkről rendszeresen tájékoztatást adunk más nyugállományú szervezeteknek is a Bajtársi Hírlevél, a Budapesti Obsitos és más sajtótermékek segítségével. Ennek
megvalósításához várjuk tagjaink jelentkezését és segítségét.
Tevékenységünk, feladataink eredményes végrehajtásában továbbra is számítunk minden
tagunk aktív részvételére, hivatásos, szerződéses és közalkalmazotti állományban lévő fiatalabb bajtársaink egyesületünkbe történő belépésére, nemzetközi szakmai kapcsolataink bővítésére.

III.
FELADATOK – RENDEZVÉNYEK
Fsz.
1.

2.

3.

Feladat – Rendezvény
Közgyűlés

Elnökségi ülés - 14.00.
Budapest, XIV. Stefánia út 34.
Alagsor klubterem
(az időpont és a helyszín eltérő is lehet!)
Ellenőrző Bizottság ellenőrzései

Időpont,
határidő

Felelős

Április 23.
Október 15.

Prof. Rajnai Z.
Felker Lajos
Karsai Miklós

Jan. 30.
Febr. 20.
Márc. 20.
Máj. 15.
Aug. 28.
Szept.18.
Nov. 20.
Május
November

Operatív előkészítő megbeszélés (a közgyűlések és nagyobb rendezvények előtt és egyes
Április eleje
4.
anyagok előzetes tárgyalásához illetve igény
Október eleje
szerint, más időpontban is)
Munkabizottsági megbeszélések:
A bizottsági
- érdekképviseleti és szociális,
5.
felelősök
- közművelődési,
határozzák meg.
- kommunikációs
Jubileumi születésnaposokkal kapcsolatos lehe- Március eleje
6. tőségek megbeszélése az 1. Katonai Igazgatási
Szeptember
Központtal, igénylések leadása.
eleje

Felker Lajos
Szepezdi Dezső
Karsai Miklós

Bodnár Gyula
Felker Lajos
Karsai Miklós
Majercsik Tibor
Havasi János
Mucza László
Majercsik Tibor
Amaczi Viktor
Mucza László
B. Nagy Péter
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Fsz.
7.

Feladat – Rendezvény
A PUSKÁS HÍRADÓ összeállítása.

Időpont,
Felelős
határidő
Április 03.
Dr. Horváth László
Szeptember 22.
Amaczi Viktor

Az Alapszabály indokolt pontosítása:
- A tervezet Elnökségi megbeszélése I.
Január 30.
- A tervezet Elnökségi megbeszélése II.
Február 20.
- A tagságnak előzetes vitára, honlapon
Február 23.
8.
- A közgyűlési tervezet véglegesítése
Március 20.
- A tervezet kinyomtatása
Április 10.-ig
- Közgyűlési elfogadása
Április 23.
- Bírósági felterjesztése
Május 15.-ig
A Magyar Honvédség Főhírközpont megalakulása 70. évfordulójának megünneplése (szer9.
Január 15.
vezési, rendezési segítségnyújtás a MH BHD
részére).
Értekezlet az együttműködő híradó klubok és
10. egyesületek részvételével.
Április 08.
( Székesfehérvár Híradó Szekció szervezi)
A 2015. évi pénzügyi terv:
- elkészítése
Február 14.-ig
11.
- Elnökségi megbeszélése
Február 20.
- közgyűlési elfogadása
Április 23.
A 2014. évi gazdasági beszámoló:
- elkészítése
Márc. 20.-ig
12.
- Közgyűlési elfogadása
Ápr. 23.
- Bírósághoz történő felterjesztése
Máj. 15.-ig
Az „Egyesületi munkáért”, a „Örökös TiszteFebr. 16.-ig és
13. letbeli Tag”, és a „Tiszteletbeli Tag” elismeréAug. 15.-ig
sekre javaslatok bekérése, feldolgozása
Pályázatok benyújtása:
- NEA (2015. és/vagy 2016. évekre)
Kiírási határidők
14. - HM és más kiírók
szerint
- HOKOSZ
- BEOSZ
A Nőnapi és Anyák napi köszöntés
Március 05
15.
(a Híradó Tagozattal közösen)
Május 07.
Jubileumi születésnaposok köszöntése
Május 27.
16.
(a Híradó Tagozattal közösen)
November 25.
Idősek Nemzedékének köszöntése
17.
Okt. 01.
(a H (a Híradó Tagozattal közösen)
A Honvédség Napja és a Hősök Napja meg18.
Május 21.
emlékezéseken részvétel.
A Nemzeti évfordulókról rendezett megemléMeghívások
19.
kezéseken az Egyesület képviselete
szerint
Részvétel a Puskás Technikum rendezvényein, Egyeztetés
20.
kiemelkedő eseményein.
szerint
21.

HOKOSZ közgyűlés

Március 17.

Prof. Rajnai Z.
Felker Lajos
Karsai Miklós
Polyák Mihály
Dr. Daróczy István
Felker Lajos
Soós Tamás
Kecskeméti A.
Zanathy Ferenc
Prof. Rajnai Z.
Karsai Miklós
B. Nagy Péter
Hipszky Mária
Felker Lajos
Hipszky Mária
Felker Lajos
Karsai Miklós
Dr. Lindner Miklós
Szepezdi Dezső
Felker Lajos
Prof. Rajnai Z.
Felker Lajos
Hipszky Mária
Karsai Miklós
B. Nagy Péter
Soós Tamás
Mucza László
B. Nagy Péter
B. Nagy Péter
Dr. Horváth László
B. Nagy Péter
Dr. Horváth László
Prof. Rajnai Z.
Dr. Horváth László
Dr. Lindner Miklós
Dr. Horváth László
Prof. Rajnai Z.
Felker Lajos
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Fsz.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.

30.
31.
32.

33.

34.

35.

36.

Feladat – Rendezvény

Időpont,
határidő

Felelős

Prof. Rajnai Z.
Felker Lajos
Prof. Rajnai Z.
Részvétel az Esze Tamás Honvéd Nyugdíjas
Február 10.
Dr. Lindner Miklós
Egyesület tisztújító közgyűlésén
Dr. Horváth László
Részvétel a BEOSZ KMO Régió rendezvéEgyeztetés
Felker Lajos
nyein
szerint
Karsai Miklós
A BEOSZ megalakulása 25. évfordulójára
Szepezdi Dezső
Felkérés szerint
megjelenő kiadványába bedolgozás
Amaczi Viktor
Látogatás a MH 43. NSJ híradó és VezetéstáEgyeztetés
Prof. Rajnai Z.
mogató ezrednél
szerint
Karsai Miklós
A NKE híradó tisztjelöltjei gyakorlatán részProf. Rajnai Z.
Meghívás szerint
vétel (korlátozott létszámmal).
Dr. Lindner Miklós
A Híradó Oktatási Kabinet névadói életrajzáProf. Rajnai Z.
Szept. 10-ig
nak kiegészítése, korszerűsítése
Dr. Lindner Miklós
Híradók Napja rendezvényei:
- Központi ünnepség
Prof. Rajnai Z.
- Koszorúzás a kopjafánál
Dr. Lindner Miklós
- Koszorúzás Puskás Tivadar szobránál:
Szepezdi Dezső
Szept. 14.-18.
- NKE Hungária út 41. épület
Dr. Horváth László
- MH BHD Petőfi laktanya
Majercsik Tibor
- Koszorúzás Puskás Tivadar sírjánál a NemKarsai Miklós
zeti Sírkertben.
Dr. Horváth László
Koszorúzás az”Aradi vértanúk” szobránál
Október 06.
B. Nagy Péter
Megemlékezés és koszorúzás névadónk, PusDr. Horváth L.
November
kás Tivadar, Újbudán lévő szobránál.
B. Nagy Péter
Részvétel a NKE híradó tanszéke által szerveProf. Rajnai Z.
zett „Kommunikáció 2015” nemzetközi konfeOktóber
Dr. Lindner Miklós
rencián
Dr. Horváth László
Szepezdi Dezső
Katonanemzedékek Országos Találkozója
Május
Dr. Horváth László
a BEOSZ megalakulása 25. évfordulóján
6.
B. Nagy Péter
A kiemelkedő munkát végző tagok elismerésProf. Rajnai Z.
Esedékesség
re történő felterjesztése HM és HVK szintre
Dr. Lindner Miklós
előtt 4 hónappal
(március 15., máj. 21., okt.1., okt.23.).
Szepezdi Dezső
Bel- és külföldi kirándulásokon való, valamint
Majercsik Tibor
más látogatások, kulturális rendezvényeken való Folyamatos
Havasi János
részvétel szervezése, koordinálása
B. Nagy Péter
Az Egyesület által szervezett kirándulások:
- Veresegyház Medvepark
Március
- Márianosztra Kegyhely és a Börtön (Volán)
Április
Majercsik Tibor
- Gyöngyös Orczy-kastély, Múzeum (Volán)
Május
Havasi János
- Balatonkenese Honvéd Üdülő (vonat)
Június
Dr. Horváth László
- Göd Vadaspark és Termálfürdő Volán)
Augusztus
B. Nagy Péter
- Veszprém
Szeptember
- Szerencs Rákóczi vár és Csokigyár (vonat)
Október
Részvétel BEOSZ Küldöttgyűlésén

Április 21.
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Fsz.

37.

38.
39.
40.

Időpont,
határidő

Feladat – Rendezvény

Felelős

Múzeum és kiállító helyek látogatása:
- Szépművészeti Múzeum
- Bélyegmúzeum
- Budai Sziklakórház
- Színház

Majercsik Tibor
Január
Havasi János
Február
Dr. Horváth László
Március
B. Nagy Péter
November
Május 07.
Majercsik Tibor
Részvétel a „Bajtársiasság” lőversenyen
engedély esetén
Mucza László
Majercsik Tibor
„Bajtársi Hírlevél” előfizetők toborzása
Október
Mucza László
Baráti találkozó az Elnökség, az Ellenőrző BiKarsai Miklós
zottság és a Híradó tagozat Vezetősége részvéDecember
Soós Tamás
telével (önköltséges!) az Egyesület szervezi!
Bodnár Gyula

IV.
PÉNZÜGYI TERV
Fsz.
1.

Pénzügyi tétel

Összeg (Ft)

2015. január 01. nyitó összeg

Megjegyzés

1.743.465,2015. évi terv

I. Bevétel:
1. Tagdíj 220 főre
2. Banki kamat
3. NEA pályázaton már megítélt támogatás
4. HOKOSZ pályázaton igényelendő
5. PTHBA-tól kapott adomány
Összes tervezett bevétel
II. Kiadás:
1. Postafiók bérleti díj, postaköltség
2. Számlavezetési bankköltség
3. BEOSZ szövetségi tagdíj
4. HOKOSZ tagsági díj
5. Közgyűlés, más rendezvények
6. Irodaszer és a Puskás Híradó nyomtatása
7. Elismerésekre
8. Segélyezésre
9. Kegyeleti és koszorúzási kiadások
10. Egyesületi Honlap kiadásai
11. A Híradó Múzeumban Puskás-sarok kialakítása
Összes tervezett kiadás:

250.000,15.000.325.000.- kiírás után!
300.000.890.000,65.000.20.000.44.000.5.000.380.000.200.000.40.000.60.000,40.000.16.000.20.000.890.000.-
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Pénzügyi tétel

Fsz.
1.
2.
3.

Összeg (Ft)

Megjegyzés

Tervezett maradvány 2015. december 31-én
2015. január 01. nyitó összeg
1.743.465,2015. bevétel összesen
890.000,2015. kiadás összesen
890.000.Tervezett maradvány 2015. dec. 31-én
1.743.465.-

V.
AZ EGYESÜLET TISZTSÉGVISELŐI
Fsz.

Megnevezés

Név

1.

Tiszteletbeli elnök

Szepezdi Dezső

2.

Tiszteletbeli elnök

Dr. Lindner Miklós

1.

Elnök

Prof. Dr. Rajnai Zoltán

2.

Ügyvezető elnök

Felker Lajos

3.

Alelnök

Dr. Horváth László Ferenc

4.

Titkár

Karsai Miklós

5.

Gazdasági titkár

Hipszky Mária

6.

Társadalmi kapcsolatok felelős

B. Nagy Péter

7.

Média felelős

Amaczi Viktor

8.

Érdekvédelmi és szociális felelős

Mucza László

9.

Közművelődési felelős

Majercsik Tibor

Elnökség:

Felügyelő Bizottság:
Fsz.

Megnevezés

Név

1.

Elnök

Bodnár Gyula

2.

Tag

Lászay János

3.

Tag

Polyák Mihály

A tisztségviselők az egyesület levélcímén és e-mail címén érhetők el.
A közgyűlésen kiosztásra került írásos Munkaterv változat tartalmazta a tisztségviselők egyéni elérhetőségét is (a nyilvános honlapra adatvédelmi okok miatt nem kerülhet fel).
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VI.
Egyéb tájékoztatók
1. Tagdíj: 2009. december 02.-án a közgyűlés úgy döntött, hogy az egyesületben
2010. január 01-től a minimális tagdíj 500.-Ft/év, az elvárt tagdíj 100.-Ft/hó (azaz 1.200.Ft/év), de ezen összeg, az egyesületi tag elhatározása alapján felülfizethető.
Befizetése:
- Alapvetően a Közgyűlések előtt, alatt (április és október) a helyszínen,
- az elnökségtől igényelt „sárga” csekken a 65100149-11324636 számlaszámra, a sárga
csekken csak egy év fizethető be, mivel a Takarékszövetkezeti belső utalás elfoglalja a közlemény rovatot, valamint a csekkről csak az összeg és a befizető adatát kapjuk meg! Ha mégis
több évre fizet, kérjük ezt jelezze (levélben vagy e-mailben). Ennek hiányában, ha elmaradása
van, akkor szétosztva könyveljük az összeget! Ha nincs elmaradása, akkor az adott évre a teljes összeget könyveljük el!
- átutalással (netes bankolással is!) a 65100149-11324636 számlaszámra.
Fontos! a „Közlemény” rovatba beírni a befizető nevét és azt, hogy melyik évre fizeti.
(ha több évet fizet, megjelölni melyikre, mennyit fizet!)
- a Gazdasági titkárral történő előzetes egyeztetés után, más rendezvényeken is befizethető.
2. Kérjük bajtársainkat, hogy lakcím, telefonszám, e-mail címváltozásaikat telefonon,
e-mailben vagy levélben közöljék a titkárral vagy az ügyvezető alelnökkel.
3. A „Puskás Tivadar Híradó Bajtársainkért” Alapítvány számára adományok befizetése ugyancsak „sárga csekken” a 65100149- 11324533 számlaszámra történhet.
A 2014-ben benyújtandó személyi jövedelemadó bevallásakor az 1%-ot kérjük ajánlja fel az
Alapítványnak és erre biztassa környezetét is.
A „rendelkező nyilatkozat letölthető az Alapítvány honlapjáról (www.puskashirbaje.hu). Az
alapítvány adószáma 18192397-1-42
4. Egyesületünk elnökségének rendezvényei a tagság részére nyilvánosak, azokon szívesen látjuk minden bajtársunkat.
5. Levélcímünk:
Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület 1438 Budapest, Pf. 371.
6. Az Egyesület honlapja: www.puskashirbaje.hu
7. E-mail címünk: puskashirbaje@gmail.com
Budapest, 2015. április 23.
Felker Lajos nyá. ezds. sk.
ügyvezető elnök
Készült: 1 eredeti példányban
Egy példány: 10 lap
Ügyintéző (
): Felker Lajos (06-20-934-1544)
Kapja: PTHBE Irattár

