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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 19. éves.
A 2016-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
jogerőre emelt hatályos Alapszabállyal, valamint megújult belső szabályzókkal, mely az
eredményes működésünk, egyik feltétele.
Összegezve: Egyesületünk 2016. 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 demokratikus
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. Továbbra is kiemelten foglalkozunk névadónk Puskás Tivadar munkásságához és közvetlen személyéhez
kötődő eredményekkel, eseményekkel, relikviákkal.
2. Erősítjük kapcsolatainkat az együttműködő szervezeteinkkel, javítjuk az együttműködési értekezletek színvonalát, szorgalmazzuk egymás közművelődési eseményeiről történő időbeni tájékoztatást és azokra való meghívásokat. A kölcsönös tájékozódás érdekében meghívjuk a Puskás Tivadar Híradó Bajtársainkért Alapítvány (PTHBA) elnökét és titkárát is.
3. Az Egyesület honlapján és a „Puskás Híradó” tartalmi megújításával biztosítjuk a
kommunikációtechnika korszerűsítésével kapcsolatos információk megjelentetését. Egyesületünk ismertségének növelése, tagjaink folyamatosabb tájékoztatása, taglétszámunk megtartása
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 kifejezője legyen.
4. Egyesületünk 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 ismételten a MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnoksággal, a MH Altiszti Akadémia Híradó Tagozatával. Keressük a megoldást a Budapesti Műszaki
Szakképzési Centrum Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakgimnáziumával kapcsolatunk erősítésére a változó közoktatási rendszer lehetőségein belül.
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5. Elemi kötelességünknek tartjuk továbbra is a híradó szolgálat (fegyvernem) szellemi
emlékei és tárgyainak gyűjtését, megőrzését. Ezért bajtársainktól továbbra is várjuk a személyükhöz közvetlenül nem kötődő ereklyéknek minősíthető tárgyak felajánlását a NKE híradó
tanszéke gondozásában lévő „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.
6. 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, 2017. év eleji gyűjtésére vonatkozó széleskörű tájékoztatásainkat, a hivatásos állományú és polgári tagjaink munkahelyi környezetük és SZJA-t fizető
családtagjaik körében is.
7. 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
Egyesületünk működésével kapcsolatos tevékenység adatait azzal a céllal, hogy az adatok
alapját képezhessék egy 2018-ban a 20 éves munka értékelésének. Szükségessé vált egy munkacsoport létrehozása, az év első felében, a megalakulásunk 20. évfordulója előkészítésére, az
anyagok gyűjtésére, rendszerezésére.
8. 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. A pályázat beadása előtt tanulmányozni kell a lehetőségeket és a kiírások feltételeit is.
9. További erőfeszítéseket teszünk a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és
Honvédtisztképző Kara és a MH Altiszti Akadémia híradó hallgatói körében az Egyesületünk
megismertetésére és a tagtoborzásra. Erőfeszítéseket kell tenni szolgálat járadékos bajtársaink
meggyőzésére, egyesületi taggá válásuk érdekében.
10. A gyorsabb és pontosabb tájékoztatás érdekében, valamint a költségcsökkentés érdekében továbbra is ösztönöznünk kell tagjainkat a költségtakarékos információcserére, szükségessé válható gyors elérhetőségük érdekében lakás- és internetes címük, valamint vezetékesés mobiltelefonszámaik megadására, azok rendszeres pontosítására.
11. Az Elnökség és a Híradó Tagozat vezetősége megállapodása alapján bajtársaink és
hozzátartozóik részt vehetnek egymás kulturális rendezvényein.
12. A 2017. évben a tagsággal való szorosabb kapcsolattartásra kell törekedni. Ehhez fel
kell használni az elnökség és a munkacsoportok tevékenységében rejlő lehetőségeket. 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.
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Tevékenységünk, feladataink eredményes végrehajtásában továbbra is számítunk minden
tagunk aktív támogatására és részvételére, hivatásos, szerződéses és közalkalmazotti állományban lévő fiatalabb bajtársaink egyesületünkbe történő belépésére, szakmai kapcsolataink
bővítésére.

II.
FELADATOK – RENDEZVÉNYEK
Fsz.
1.

2.

Feladat – Rendezvény
Közgyűlés

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

Időpont,
határidő

Felelős

április 27.
október

Prof. Dr. Rajnai Z.
Felker Lajos
Karsai Miklós

jan. 20.
febr. 17.
márc. 17.
máj. 19.
aug. 25.
szept. 15.
nov. 17.

Felker Lajos
Karsai Miklós

Felügyelő Bizottság ellenőrzései:
- Beszélgetés a médiafelelőssel
február
3.
- 2016. évi mérleg és a 2017. évi pü. terv
március
Bodnár Gyula
- Közgyűlési beszámoló véglegesítése
április
- 2017. 01-08. hó közötti pü. tevékenység
október
Operatív előkészítő megbeszélések.
Felker Lajos
(A közgyűlések és nagyobb rendezvények
április eleje
4.
Karsai Miklós
előtt és egyes anyagok előzetes tárgyalásához, október eleje
Majercsik Tibor
illetve igény szerint, más időpontban is.)
Munkabizottsági megbeszélések:
a bizottsági
- érdekképviseleti és szociális,
Mucza László
5.
felelősök
- közművelődési,
Majercsik Tibor
határozzák meg.
- média
Amaczi Viktor
Munkacsoport létrehozása az Egyesület
Prof. Dr. Rajnai Z.
6.
megalakulása 20. évfordulója feladatai
május 19-ig
Dr. Lindner Miklós
tervezésére, előkészítésére és végzésére.
Dr. Horváth L.
Hipszky Mária
7.
A tagdíjfizetés helyzetének áttekintése
május 17-ig
Karsai Miklós
Jubileumi születésnaposokkal kapcsolatos lehe- március eleje
Mucza László
8. tőségek megbeszélése az 1. Katonai Igazgatási
szeptember
B. Nagy Péter
Központtal.
eleje
Dr. Horváth L.
március 30.
9.
A PUSKÁS HÍRADÓ összeállítása.
Solti István
szeptember 15.
Amaczi Viktor
Prof. Dr. Rajnai Z.
Értekezlet az együttműködő híradó klubok és
Dr. Horváth L.
10.
március 30.
egyesületek részvételével.
Karsai Miklós
B. Nagy Péter
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Fsz.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Feladat – Rendezvény

Időpont,
határidő

Felelős

A 2017. évi pénzügyi terv:
- elkészítése
február 15-ig
Hipszky Mária
- Elnökségi megbeszélése
március 17.
Felker Lajos
- közgyűlési elfogadása
április 27.
A 2016. évi gazdasági beszámoló:
- elkészítése
március 16-ig
Hipszky Mária
- Vezetőség által elfogadása
március17.
Felker Lajos
- Közgyűlési elfogadása
április 27.
Karsai Miklós
- felterjesztése az OBH-hoz
május 15-ig
„Egyesületi munkáért”, „Örökös Tiszteletbeli
Prof. Dr. Rajnai Z.
febr. 16-ig
Tag”, és „Tiszteletbeli Tag” elismerésekre
Dr. Lindner Miklós
aug. 25-ig
(A javaslatok begyűjtése és feldolgozása)
Felker Lajos
A pályázatok és támogatások elszámolása:
Felker Lajos
- HOKOSZ-2016 támogatás
január 29.
Hipszky Mária
- NEA-KK-16-M-0252 pályázat
április 20.
Karsai Miklós
Pályázatok benyújtása:
Prof. Dr. Rajnai Z.
- HM és más kiírók
kiírási határidők
Felker Lajos
- HOKOSZ, BEOSZ
szerint
Hipszky Mária
- NEA 2018. évi előkészítése
Karsai Miklós
Dr. Horváth L.
A Nőnapi és Anyák napi köszöntés
március 2.
B. Nagy Péter
(A Híradó Tagozattal közösen)
május 4.
Soós Tamás
Jubileumi születésnaposok köszöntése
május 24.
Mucza László
(A Híradó Tagozattal közösen)
november 22.
B. Nagy Péter
Idősek Nemzedékének köszöntése
B. Nagy Péter
október 5.
(A Híradó Tagozattal közösen)
Dr. Horváth L.
A Honvédség Napja és a Hősök Napja
B. Nagy Péter
május 21. és 28.
(Részvétel a megemlékezéseken)
Dr. Horváth L.
Nemzeti évfordulók
meghívások
Prof. Rajnai Z.
Az Egyesület képviselete a rendezvényeken
szerint
Dr. Horváth L.
A Puskás Technikum kiemelkedő eseményei
egyeztetés
Dr. Lindner Miklós
(Részvétel a rendezvényeken)
szerint
Dr. Horváth L.
Szövetségek éves küldöttgyűlése
- HOKOSZ
március 20.
Karsai Miklós
- BEOSZ
április 25.
Felker Lajos
egyeztetés
Felker Lajos
A BEOSZ KMO Régió rendezvényei:
szerint
Karsai Miklós
Informatikusok Napja rendezvényei:
Prof. Dr. Rajnai Z.
- Központi ünnepség Székesfehérvár
február 8.
Dr. Lindner Miklós
- BHD ünnepség
február 7.
Dr. Horváth L
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Fsz.

25.

26.

27.

Feladat – Rendezvény

Időpont,
határidő

Híradók Napja rendezvényei:
- Központi ünnepség
- Koszorúzás a kopjafánál
- Koszorúzás Puskás Tivadar szobránál:
szept. 14-21.
- NKE Hungária út 41. épület
- MH BHD Petőfi laktanya
- Koszorúzás Puskás Tivadar sírjánál,
Megemlékezés és koszorúzás névadónk,
- MH BHD szobránál
március 16.
- újbudai köztéri szobránál.
november
A kiemelkedő munkát végző tagok
esedékesség előtt
felterjesztése HM és HVK szintű elismerésre
4 hónappal
(március 15. május 21. október 1. október 23.).

28.

29.

30.

A részvétel szervezése, koordinálása,
a váci Esze Tamás Egyesület által szervezett,
többnapos bel- és külföldi kirándulásokon:
- Nagyatád és környéke (4 nap)
- Loire-völgyi kastélyok, Párizs (7 nap)
- Kőszeg és környéke (3 nap)
Az Egyesület és az együttműködők által
szervezett kirándulások:
- Győr, Szent László hermája (Puskás)
- Komárom (mindkét oldal) (Puskás)
- Majális Vácott (közös)
- Mátraderecske (Tagozat)
- Balatonakarattya üdülő (Tagozat)
- Kalocsa (Tagozat)
- Esztergom: Vízügyi Múzeum és
Párkány strand (Puskás)
- Leányfalu strand (Tagozat)
- Gyöngyös-Mátraháza (Tagozat)
- Márianosztra (Tagozat)
- Hatvan (Tagozat)
- Hollókő (Puskás)
Közművelődési helyek látogatása:
- Mentőmúzeum Budapest (Tagozat)
- Nemzeti Múzeum: IV: Károly koronázása
- Iparművészeti Múzeum (Tagozat)
- Mezőgazdasági Múzeum (Puskás)
- Budapest Történeti Múzeum (közös)
- Római-part (Puskás)
- Fogaskerekű-Úttörővasút–Libegő (Tagozat)
- Füvész-kert (Puskás)
- Mementó-park (Puskás)
- Elektrotechnikai Múzeum (Puskás)

április 25-től
május 27-től
szeptember
március 28.
április
május 3.
május
június 15.
június

Felelős
Prof. Dr. Rajnai Z.
Dr. Lindner Miklós
Felker Lajos
Dr. Horváth L.
Majercsik Tibor
Karsai Miklós
Dr. Horváth L.
B. Nagy Péter
Prof. Dr. Rajnai Z.
Dr. Lindner Miklós
Felker Lajos

Majercsik Tibor
Dr. Horváth L.

Majercsik Tibor
Dr. Horváth L.
B. Nagy Péter

július
július
szeptember
szeptember
október
október
február 8.
február 15.
március 23.
március
április
május
június
szeptember
október
november

Majercsik Tibor
Dr. Horváth L.
B. Nagy Péter
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Fsz.
31.
32.
33.

34.

Feladat – Rendezvény
Részvétel a „Bajtársiasság” lőversenyen

Időpont,
határidő

Felelős

HM
engedély esetén

Majercsik Tibor
Mucza László
Solti István

Katonanemzedékek XXVI. Találkozója
október
(A BEOSZ szervezésében)
„Bajtársi Hírlevél”
október
2018. évi előfizetők toborzása
Baráti találkozó
Az Elnökség, a Felügyelő Bizottság
augusztus vége,
és a Híradó tagozat Vezetősége részvételével. szeptember eleje
(Önköltséges! A Tagozat szervezi!).

Dr. Horváth L.
Majercsik Tibor
Mucza László
Soós Tamás
Dr. Horváth L.
B. Nagy Péter

III.
PÉNZÜGYI TERV
Fsz.
1.

Pénzügyi tétel

Összeg (Ft)

2017. január 01. nyitó összeg

Megjegyzés

2.309.318,2017. évi terv

I. Bevétel:
1. Tagdíj 210 főre
2. NEA pályázaton már megítélt támogatás
3. HOKOSZ pályázaton igényelendő
4. PTHBA-tól kapott támogatás
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 (könyvutalvány)
8. Segélyezésre
9. Kegyeleti és koszorúzási kiadások
10. Egyesületi Honlap kiadásai
11. A Híradó Múzeumban Puskás-sarok kialakítása
12. Az egyesületi munkához laptop beszerzése
Összes tervezett kiadás:

252.000.250.000.Kiírás után!
400.000.902.000,40.000,22.000,60.000.5.000.450.000,200.000,40.000.40.000,65.000,15.000,25.000.140.000.1.102.000,-

Felülről nyitott!
Felülről nyitott!
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Pénzügyi tétel

Fsz.
1.
2.
3.

Összeg (Ft)

Megjegyzés

Tervezett maradvány 2017. december 31-én
2017. január 01. nyitó összeg
2.309.318,2017. bevétel összesen
902.000,2017. kiadás összesen
1.102.000,Tervezett maradvány 2017. dec. 31-én
2.109.318,-

IV.
EGYÉB TÁJÉKOZTATÓK
1. Tagdíj: 2009. december 2-án a közgyűlés úgy döntött, hogy az egyesületben 2010.
január 1-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-mailban). 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 valaki, több évet fizet be, akkor meg kell jelölni melyikre, mennyit szánt!)
A Gazdasági titkárral történő előzetes egyeztetés után, más rendezvényeken is befizethető.
2. Kérjük bajtársainkat, hogy lakcím, telefonszám, e-mail címváltozásaikat és személyi igazolvány szám változását telefonon, e-mailben vagy levélben közöljék a titkárral vagy
az ügyvezető elnökkel.
3. A „Puskás Tivadar Híradó Bajtársainkért” Alapítvány számára adományok befizetése ugyancsak „sárga csekken” a 65100149- 11324533 számlaszámra történhet.
A 2017-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
Felker Lajos nyá. ezds. sk.
ügyvezető elnök

