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Az alapítók, 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 18.
éves.
A 2015-ben meghatározott kiemelkedő feladatok zömét eredményesen hajtottuk végre.
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.
Az Egyesület rendelkezik az új törvényi feltételeknek megfelelő, a Törvényszék által jogerősített, hatályos Alapszabállyal, mely eredményes működésünk egyik feltétele.
A híradó szellemiség egyre szélesebb körű eredményeként az MH Főhírközpont megalakulásának 70. évfordulójára rendezett ünnepség és bajtársi találkozó megszervezésében és lebonyolításában aktív szerepet vállaltunk. A Híradó Csoportfőnökség megalakulása 70. évfordulóján, tevékenységünket a HVKF elismerő oklevéllel köszönte meg.
Javult a tagdíjfizetés kultúrája. Tagdíjhátralékos bajtársaink zöme a hátralékot rendezte
Működésünk anyagi alapjai biztosításához nagyban hozzájárult a Puskás Tivadar Híradó Bajtársainkért Alapítvány támogatása. Az Alapítvány megalakulása óta, több mint 2 millió forinttal
támogatta céljaink megvalósítását.
Összegezve: Egyesületünk 2015. évi tevékenysége eredményes volt, megfelelt az alapítók által
megfogalmazott célkitűzéseknek. Ápolta a híradó hagyományokat, tovább fejlesztette a híradó szellemiséget, a bajtársi együttérzést és biztosította annak széleskörű érvényesülését, tovább erősítette
az Egyesület kommunikációs képességét, ismertségét és elismertségét.
I.
FELADATAINK
1. Folytatjuk az Egyesület építését, a szakmai kultúra emlékeinek feltárását, megbecsülését.
Megemlékezünk a magyar nép történelmi sorsfordulóinak eseményeiről kiemelten Zrínyi Miklós, a
hadvezér, halála 450., Görgei Artúr halála 100. és az 1956-os forradalom 60. évfordulójával.
2. A hatályos Alapszabályunk alapján átdolgozzuk belső szabályzóinkat.
3. Erősítjük kapcsolatainkat az együttműködő szervezeteinkkel. Javítjuk az együttműködési értekezletek színvonalát, a kölcsönös tájékozódás érdekében meghívjuk a Puskás Tivadar Híradó Bajtársainkért Alapítvány (PTHBA) elnökét és titkárát is. Szorgalmazzuk egymás közművelődési eseményeiről történő időbeni tájékoztatást és azokra való időbeni meghívásokat.
4. Az Egyesület honlapján és a „Puskás Híradó” tartalmi megújításával biztosítjuk a kommunikációtechnika korszerűsítésével kapcsolatos információk megjelentetését. Egyesületünk ismertségének növelése, tagjaink folyamatosabb tájékoztatása, taglétszámunk további növelése érdekében,
az egyesület tagjai bevonásával tartalmilag tovább javítjuk honlapunkat.
5. Egyesületünk kész általános célkitűzéseihez közelálló szervezetekkel együttműködési megállapodás megkötésére.
6. Elemi kötelességünknek tartjuk továbbra is 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
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„Híradó Múzeum” számára. Ismételten 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. Segítünk erősíteni a Puskás Tivadar Híradó Bajtársainkért Alapítvány anyagi alapját. Folytatjuk a személyi jövedelemadó 1%-ának, 2016. év eleji gyűjtésére vonatkozó széleskörű tájékoztatásainkat, a hivatásos állományú és polgári tagjaink munkahelyi környezetük és SZJA-t fizető családtagjaik körében is.
8. Tovább kell gyűjteni és rendszerezni Egyesületünk működésével kapcsolatos tevékenység
adatait azzal a céllal, hogy az így nyert és rendszerezett adatok alapját képezhessék 2018-ban a két
évtizedes munka összefoglalásának.
9. Növelni kell a tagság bevonását az egyes feladatok sikeres végrehajtása érdekében. Az elnökség munkájáról rendszeresen tájékoztatni kell tagságunkat a Honlap és a Puskás Híradó segítségével.
10. Az Egyesület működéséhez, céljai megvalósításához biztos anyagi alapokra is szükség van.
Ebben az évben is költségtakarékos gazdálkodást kell folytatnunk, ennek megfelelő költségvetés
készítése fontos. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy eredményesen induljunk a kiírásra kerülő
pályázatokon.
11. Erőfeszítéseket teszünk a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara és a MH Altiszti Akadémia híradó hallgatói körében az Egyesületünk megismertetésére
és a tagtoborzásra. További erőfeszítéseket kell tenni szolgálat járadékos bajtársaink meggyőzésére,
egyesületi taggá válásuk érdekében. Keressük a megoldást a Puskás Tivadar Távközlési Technikum, Infokommunikációs Szakközépiskolával kapcsolatunk erősítésére a megváltozott közoktatási
rendszer lehetőségein belül.
12. Segítséget nyújtunk a nehéz körülmények között élő tagjainknak szociális helyzetük javításához szükséges pályázatok benyújtásában és azok megfelelő, támogatást nyújtó szervezetekhez
való eljuttatásában.
13. 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. A Halottak Napján gyertyagyújtással emlékezünk elhunyt bajtársainkra.
14. Tevékenységünkről rendszeresen tájékoztatást adunk más nyugállományú szervezeteknek is
a Bajtársi Hírlevél, a Budapesti Obsitos és más sajtótermékek segítségével. Ennek megvalósításához várjuk tagjaink jelentkezését, írásait és segítségét.
Tevékenységünk, feladataink eredményes végrehajtásában továbbra is számítunk minden tagunk aktív részvételére, hivatásos, szerződéses és közalkalmazotti állományban lévő fiatalabb bajtársaink egyesületünkbe történő belépésére, szakmai kapcsolataink bővítésére.
II.
FELADATOK – RENDEZVÉNYEK
Fsz.
1.

Feladat – Rendezvény
Közgyűlés

Időpont,
határidő

Felelős

április 14.
október 27.

Prof. Rajnai Z.
Felker Lajos
Karsai Miklós
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Fsz.

2.

Feladat – Rendezvény

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

3.

Felügyelő Bizottság ellenőrzései.

4.

A PUSKÁS HÍRADÓ összeállítása.

Értekezlet az együttműködő híradó klubok és
5. egyesületek részvételével.
(A Híradó Tagozat szervezi; Stefánia klub)
A 2016. évi pénzügyi terv:
6.
- közgyűlési elfogadása.
A 2015. évi gazdasági beszámoló:
7.
- Közgyűlési elfogadása,
- OBH-hoz történő felterjesztése.
Az „Egyesületi munkáért”, a „Örökös Tiszteletbe8. li Tag”, és a „Tiszteletbeli Tag” elismerésekre javaslatok bekérése, feldolgozása.
A Nőnapi és Anyák napi köszöntés
9.
(a Híradó Tagozattal közösen).
Jubileumi születésnaposok köszöntése
10.
(a Híradó Tagozattal közösen).
Idősek Nemzedékének köszöntése
11.
(a H (a Híradó Tagozattal közösen).
Híradók Napja rendezvényei:
- Központi ünnepség,
- Koszorúzás a kopjafánál.
- Koszorúzás Puskás Tivadar szobránál:
12.
- NKE Hungária út 41. épület,
- MH BHD Petőfi laktanya.
- Koszorúzás Puskás Tivadar sírjánál a Nemzeti
Sírkertben.
Megemlékezés és koszorúzás névadónk, Puskás
13.
Tivadar, Újbudán lévő köztéri szobránál.
Az Egyesület által szervezett kirándulások:
- Esztergom - Párkány (vonat és busz),
- Budapest – Győr – Pannonhalma (busz),
- Kisbér Makett Park (busz),
14. - Mátraháza (busz).
- Kalocsa (busz),
- Balatonkenese (vonat),
- Leányfalu (busz),
- Szerencs – Rákóczi vár (busz),

Időpont,
határidő
jan. 15.
febr. 19.
márc. 18.
máj. 20.
aug. 26.
szept. 30.
nov. 18.
munkaterve
szerint
március 20.
szeptember 26.
április 04.

április 14.
ápr. 14.
máj. 15.-ig
febr. 16.-ig és
aug. 15.-ig
március 03.
május 05.
május 25.
november 23.
okt. 06.

Felelős

Felker Lajos
Szepezdi Dezső
Karsai Miklós

Bodnár Gyula
Dr. Horváth László
Solti István
Amaczi Viktor
Prof. Rajnai Z.
Soós Tamás
B. Nagy Péter
Hipszky Mária
Hipszky Mária
Felker Lajos
Karsai Miklós
Dr. Lindner Miklós
Szepezdi Dezső
Felker Lajos
B. Nagy Péter
Soós Tamás
Mucza László
B. Nagy Péter
B. Nagy Péter
Dr. Horváth László

szept. 14.-18.

Prof. Rajnai Z.
Dr. Lindner Miklós
Szepezdi Dezső
Dr. Horváth László
Majercsik Tibor
Karsai Miklós

november

Dr. Horváth L.
B. Nagy Péter

március
május
május
május
május
június
július
szeptember

Majercsik Tibor
Havasi János
Dr. Horváth László
B. Nagy Péter
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Fsz.
15.

Időpont,
határidő

Feladat – Rendezvény
Részvétel a NKE híradó tanszéke által szervezett
„Kommunikáció 2016” nemzetközi konferencián.

Bel- és külföldi kirándulásokon való, valamint más
16. látogatások, kulturális rendezvényeken való részvétel szervezése, koordinálása.
Közművelődési helyek látogatása:
_Csontváry kiállítás,
- Operaház,
- Kereskedelmi- és Vendéglátóipari Múzeum,
- Orvostörténeti Múzeum,
17.
- Nagytétény Kastély múzeum,
- Margitsziget, zenélő kút,
- Parlament,
- Zwack Múzeum,
- Dohány utcai Zsinagóga.

október

folyamatos

január
február
március
április
április
június
október
november
november

Felelős
Prof. Rajnai Z.
Dr. Lindner Miklós
Dr. Horváth László
Majercsik Tibor
Havasi János
B. Nagy Péter

Majercsik Tibor
Havasi János
Dr. Horváth László
B. Nagy Péter

III.
PÉNZÜGYI TERV
Fsz.
1.

Pénzügyi tétel

Összeg (Ft)

2016. január 01. nyitó összeg

Megjegyzés

2.019.637,2016. 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:

270.000.9.000,250.000.0.300.000.829.000,33.000,23.000,45.000.5.000.450.000,255.000,40.000.45.000.45.000,17.000.25.000.983.000,

kiírás után!
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Fsz.

Pénzügyi tétel

Összeg (Ft)

Megjegyzés

Tervezett maradvány 2016. december 31-én
1.
2016. január 01. nyitó összeg
2.019.637,2.
2016. bevétel összesen
829.000,3.
2016. kiadás összesen
983.000,Tervezett maradvány 2016. dec. 31-én
1.865.637,5. fsz.-on: A közgyűlések és más rendezvények sorba be kell számítani a 2015 őszi és az idei két
BHD számlát.

Egyéb tájékoztatók
1. Levélcímünk:
Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület 1438 Budapest, Pf. 371.
2. Az Egyesület honlapja: www.puskashirbaje.hu
3. E-mail címünk: puskashirbaje@gmail.com
Az Egyesület Közgyűlése 2016. április 14.-én fogadta el.
Budapest, 2016. április 14.

Prof. Dr. Rajnai Zoltán
elnök

Készült: 1 eredeti példányban
Egy példány: 6 lap
Ügyintéző: (
): Felker Lajos (06-20-934-1544)
Kapja: PTHBE Irattár

