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MUNKA-, FELADAT- és PÉNZÜGYI TERVE
Az elnökségi üléseket a járvány miatt elrendelt rendkívüli intézkedések viszszavonásáig elektronikus úton tartjuk. A tervben szereplő egyéb rendezvények
megtartására, azok időpontjára szintén a rendkívüli intézkedések visszavonási
időpontjának nyilvánosságra hozatalát követően tesz javaslatot az elnökség.
A megfogalmazott feladatok megvalósítása érdekében közösen tevékenykedjünk és tegyünk meg mindent az egyesület fennmaradása érdekében!

Az Egyesület Közgyűlése 2020. október - n, utólag hagyta jóvá.
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2020. kerek év, talán jubileumi is lehetne, de Egyesületünk túllépett jubileumán.
Egyesületünk immár a 22. évében, alapszabályunk értelmében továbbra is a híradó szolgálat
hagyományainak, az egyesület tagjainak érdekképviseletét, érdekvédelmét, igyekszik megfelelő minőségben felvállalni. Teszi ezt a jellemzően a fogyó, már idősödő állomány összefogásával, találkozásuk megszervezésével, a csökkenő lehetőségek optimális felhasználásával, széleskörű társadalmi és szakmai elismertség mellett.
A tevékenység sikerét a 2019 évben szervezett Puskás Tivadar emlékére rendezett megemlékezés, koszorúzások, kiállítás és vetélkedő fémjelezték, a társszervezetekkel lefolytatott
közös rendezvények erősítették.
Továbbra is feladatunknak tekintjük a találkozások lehetőségével aktív életünk hagyományainak felelevenítését, tisztelettel emlékezve az áldozatos, hozzáértő munkát követelő és sikeres híradó szakmai múltunkra.
A Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület 2019. évi tevékenysége eredményes volt,
megfelelt az alapítók által megfogalmazott célkitűzéseknek. Ápolta a híradó hagyományokat,
fejlesztette a híradó szellemiséget, a bajtársi együttérzést. Kommunikációs lehetőségeinket jól
felhasználva, tovább növelhettük Egyesületünk ismertségét és elismertségét.

I.
FELADATAINK
A 2020-as év feladatainak tervezésébe és végrehajtásának megvalósításába nagymértékben meghatározó a korona vírus járvány.
A járvány megfékezésére kiadott intézkedések ismeretében az elnökség hozza meg a felelős
döntéseket, a tagság biztonságának érdekében. Ennek megfelelően módosítson a 2020. évi terveken és azok megvalósításában.
1. Folytatjuk Egyesületünk építését, a híradó szakma, a távközlés emlékeinek, vívmányainak feltárását, továbbra is kiemelten foglalkozva Puskás Tivadar személyéhez kötődő, eseményekkel, eredményekkel és relikviákkal. Támogatjuk és aktívan segítjük „A magyar katonai híradás története” feldolgozását végzőket. Megemlékezünk a magyar történelmi sorsfordulók aktuális eseményeiről. Lehetőség szerint feldolgozzuk a Magyar Honvédség híradó és
informatikai szolgálatánál bekövetkező legfontosabb változásokat az általuk szervezett rendezvényeken való képviselettel, meghívás szerint.
2. Erősítjük kapcsolatainkat az együttműködő szervezeteinkkel, a rendszeresen megtartásra kerülő együttműködési értekezletek színvonalának javításával, közös rendezvények, közművelődési programok szervezésével, ezekről időben tájékoztatásokat adva, meghívókat
küldve. Egyesületünk továbbra is kész célkitűzéseinkhez közelálló szervezetekkel együttműködési megállapodás megkötésére. További lépéseket teszünk kapcsolataink erősítésére a Puskás Tivadar Távközlési Technikummal.
3. Az Egyesület Honlapja kommunikációtechnikai korszerűsítésével és a „Puskás Híradó” tartalmi megújításával növeljük Egyesületünk ismertségét, biztosítjuk, tagjaink tájékoztatását, taglétszámunk megtartását. Erősítjük, tagjaink bevonásával azt a gyakorlatot, hogy ezen
eszközök a tagság gondolatainak aktív kifejezői legyenek.
4. Folytatjuk a híradó szolgálat emlékeinek és tárgyainak további gyűjtését a NKE Híradó
Tanszéke gondozásában lévő „Híradó Múzeum” részére. Ismételten szorgalmazzuk a katonaiszakmai felsővezetés felé a katonai hírközlés történetét méltó módon bemutató fegyvernemi
múzeum tervezését és létrehozását, ehhez felajánljuk ismereteinket, munkánkat. Kérjük bajtársainktól híradó szakmai ereklyéknek számító szellemi és tárgyi emlékek felajánlását.
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5. Segítsünk lehetőségeinkkel továbbra is növelni a „Puskás Tivadar Bajtársainkért Alapítvány” bennünket is támogató anyagi alapját! A jogszabályokban meghatározottak szerint
2020-ban is folytatjuk a személyi jövedelemadó 1%-k gyűjtésére vonatkozó széleskörű tájékoztatásunkat az MH hivatásos és polgári állomány munkahelyein. Kérjük tagságunktól e lehetőség terjesztését a családtagok körében is. Különösen azért, mivel az adóbevallás elkészítése
egyszerűsítése kedvezőtlenül hat a felajánlásokra.
6. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy eredményesen induljunk kiírásra kerülő pályázatokon. Ennek érdekében a figyelem célirányosan forduljon az elszámolások időbeni végrehajtására, szükséges okmányok naprakészségére. Az előfinanszírozott pályázati kiírások esetén
megfontolt döntéseket kell hozni a banki felhatalmazások kiadása előtt.
7. Az Egyesület megalakulása óta eltelt közel 22 év történéseinek, tapasztalatainak elektronikus további megörökítésével és feldolgozásával kell javítani munkánkat.
Tevékenységünkről rendszeresen tájékoztatást adunk más szervezeteknek is a „Bajtársi
Hírlevél”, a „Budapesti Obsitos”, valamint egyéb sajtótermékek segítségével, ahová elvárjuk
tagjaink írásait is.
8. A 2020. évben is kiemelten fontos feladata a tagsággal való szorosabb, személyes kapcsolat javítása. Az elektronikus levelezés, az egymás iránti figyelmesség gyakorlattá tétele. Hatékony segítségnyújtás a nehéz körülmények között élő idős tagtársaink részére. Továbbra is
erkölcsi kötelességünk elhunyt bajtársaink végtisztességének megszervezésében való részvétel,
a család tájékoztatásával, szükség szerinti segítésével. Az elhunytakról, emlékük méltó megőrzésében továbbra is támaszkodunk a meglévő kommunikációs felületekre a családtagokkal
egyetértésben, velük együttműködve.
Halottak napján, közös koszorú helyezünk el az „Imádkozó Katona” szobránál a Kozma
utcai köztemetőben és „Kegyeli Gyertyagyújtással” emlékezünk elhunyt társainkra. a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum udvarán.
9. Minden rendelkezésünkre álló eszközzel segítjük új tagok felvételét Egyesületünkbe.
További erőfeszítéseket teszünk toborzásra, egyesületünk fennmaradása biztosítására.
10. Az Egyesületünknél 2020. továbbra is legyen a családtagok éve! A közművelődési és
kegyeleti programok többségében jó néhány családtag is részt vesz, kérjük fel őket az egyesületbe való belépésre.
Tevékenységünk, feladataink eredményes végrehajtásához továbbra is számítunk
minden tagunk támogatására, rendezvényeinken aktív részvételére és a rendszeres tagdíjfizetésre. A hivatásos, szerződéses és honvédelmi alkalmazotti állományban lévő fiatalabb bajtársnőink és bajtársaink egyesületünkbe történő belépésére, szakmai kapcsolataink bővítésére.

II.
FELADATOK – RENDEZVÉNYEK

Fsz.
1.

Feladat – Rendezvény
Közgyűlés

Időpont,
határidő

Felelős

október 15.

Prof. Rajnai Z.
Felker Lajos
Grega András
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Fsz.

2.

3.

4.

5.

Feladat – Rendezvény
Elnökségi ülés - 13.00.
Budapest, XIV. Stefánia út 34.
II. 219. klubterem
(Az időpont és a helyszín eltérő is lehet!)
Felügyelő Bizottság ülései, ellenőrzései:
- 2020 évi költségvetési terv vizsgálata
- 2019 évi pénzügyi elszámolás, eredmény
kimutatás, mérleg vizsgálata
- Közgyűlési beszámoló véglegesítése
- Híradó múzeum tulajdon viszonyának és
működési feltételeinek áttekintése.
Operatív előkészítő megbeszélések.
A nagyobb rendezvények előtt.
Munkabizottsági megbeszélések:
- érdekképviseleti és szociális,
- közművelődési,
- média

6.

A tagdíjfizetés helyzetének áttekintése

7.

A PUSKÁS HÍRADÓ összeállítása.
- Csak internetre
- Nyomtatásra is

8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

Időpont,
határidő

Felelős

jan. 17.
febr. 21.
elektronikus
aug. 28.
szept. 18.
nov. 20.

Felker Lajos
Grega András

április

Debreczeni Dániel
Polyák Mihály
augusztus
Debreczeni Dániel
augusztus
Polyák Mihály
Polyák Mihály
november 20. Debreczeni Dániel
Felker Lajos
október eleje
Grega András
Dr. Horváth L.
a bizottsági
Mucza László
felelősök
Soós Tamás
határozzák meg.
Solti István
Hipszky Mária
május 31-ig
Grega András
március 30.
szeptember 19.

Dr. Horváth L.
Solti István

Dr. Ternyák I.
Mikita János
Dr. Horváth L.
Értekezlet az együttműködő híradó klubok és
Prof. Dr. Rajnai Z.
később kerül
egyesületek részvételével.
Dr. Horváth L.
meghatározásra
A Fehérvári Híradó Szekció szervezi.
B. Nagy Péter
Részvétel a váci Esze Tamás Egyesület éves
Dr. Lindner Miklós
február 11.
közgyűlésén
Dr. Horváth L.
„Egyesületi munkáért”, „Örökös TiszteletProf. Dr. Rajnai Z.
beli Tag”, és „Tiszteletbeli Tag” elismerésekre
febr. 21-ig
Dr. Lindner Miklós
a javaslatok begyűjtése és feldolgozása.
Felker Lajos
Pályázatok benyújtása:
Prof. Dr. Rajnai Z.
- HOKOSZ, BEOSZ és HM
kiírási határidők
Felker Lajos
- NEA-20-NO-M pályázat
szerint
Hipszky Mária
- NEA 2021. évi pályázat előkészítése
Grega András
A Nőnapi és Anyák napi köszöntés
Dr. Horváth L.
március 12.
(A Híradó Tagozattal közösen)
Soós Tamás
Jubileumi születésnaposok köszöntése
Mucza László
(A Híradó Tagozattal közösen)
november 25.
Muharos László
Csak ősszel kerül megtartásra.
B. Nagy Péter
Idősek Nemzedékének köszöntése
B. Nagy Péter
október 1.
(A Híradó Tagozattal közösen)
Dr. Horváth L.
A magyar katonai híradás története feldolgozása

folyamatos
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Fsz.

Feladat – Rendezvény

A Honvédség Napja és a Hősök Napja
(Részvétel a megemlékezéseken)
Nemzeti évfordulók
17.
Az Egyesület képviselete a rendezvényeken
A Puskás Technikum kiemelkedő eseményei
18.
(Részvétel a rendezvényeken)
BEOSZ megalakulása 30. évfordulója em19.
lékülés
16.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.

27.

28.
29.
30.

HOKOSZ megalakulása 20. évfordulója emlékülés
Szövetségek éves küldöttgyűlése
- HOKOSZ tisztújítás
- BEOSZ Tisztújítás
Infokommunikációs Nap rendezvényei:
- Központi ünnepség Székesfehérvár
(halasztva márciusról)
Híradók Napja rendezvényei:
- Koszorúzás a kopjafánál
- NKE Hungária út 41. épület előtt
- Koszorúzás Puskás Tivadar sírjánál,
Megemlékezés és koszorúzás névadónk,
Puskás Tivadar újbudai köztéri szobránál.
Vetélkedő Trianonról:
- Felkészítés
- Vetélkedő
Az Egyesület és az együttműködők által
szervezett kirándulások:
- Balatonfüred
- Leányfalu strand (Közös)
- Mátraháza
- Gyula
- Váci börtön
Közművelődési helyek látogatása:
- Magyar Világ, Nemzeti Múzeum
- LICS pince Budafok
- Távíró Múzeum
- Füvész-kert
Részvétel a „Bajtársiasság” pisztoly lőversenyen
Katonanemzedékek XXVIII. Találkozója
(A BEOSZ szervezésében)
„Bajtársi Hírlevél”
- 2020. évi előfizetők toborzása
- 2021. évi előfizetők toborzása

Időpont,
határidő

Felelős

meghívások
szerint.
meghívások
szerint
egyeztetés
szerint

B. Nagy Péter
Dr. Horváth L.
Prof. Dr. Rajnai Z.
Dr. Horváth L.
Dr. Lindner Miklós
Dr. Horváth L.

február 27.

Dr. Horváth L.

február 08.

Prof. Dr. Rajnai Z.
Dr. Lindner Miklós
Dr. Horváth L.

később kerül
meghatározásra

Dr. Horváth L.
Felker Lajos
Prof. Dr. Rajnai Z.
szeptember 17. Dr. Lindner Miklós
Dr. Horváth L.
Prof. Dr. Rajnai Z.
Dr. Lindner Miklós
szept. 21-25.
Dr. Horváth L.
Grega András
Dr. Horváth L.
november
B. Nagy Péter
Dr. Horváth L.
később kerül
Soós Tamás
meghatározásra
Kecskeméti András

augusztus
augusztus
szeptember
szeptember
október

Soós Tamás
Dr. Horváth L.

február 12.
február 20.
szeptember
október
később kerül
meghatározásra

Soós Tamás
Dr. Horváth L.

október
február
október

Solti István
Muharos L.
Dr. Horváth L.
B. Nagy Péter
Dr. Horváth L.
Soós Tamás
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III.
PÉNZÜGYI TERV
Fsz.
1.

Pénzügyi tétel

Összeg (Ft)

Nyitó összeg 2020. január 1-jén

Megjegyzés

1.753.524,2020. évi terv

I. Bevétel:
1. Tagdíj 180 főre
2. BEOSZ pályázat
3. HOKOSZ éves működési pályázat
4. PTHBA-tól kapott támogatás
Összes tervezett bevétel:
II. Kiadás:
1. Irodaszer és nyomtató patronok
2. Postafiók, postai feladások
3. Bankköltségek
4. BEOSZ szövetségi tagdíj
5. HOKOSZ szövetségi tagdíj
6. Nyomdai költségek (PH, Munkaterv és más)
7. Kegyeleti kiadások, koszorúk megemlékezésre
8. Közgyűlés, más rendezvények
9. Közművelődési programok közös költségei
10. Elismerésekre (könyvutalvány)
11. Office program éves frissítése
Összes tervezett kiadás:
1.
2.
3.

Nyitó összeg 2020. január 1-jén
2020. bevétel összesen
2020. kiadás összesen
Tervezett maradvány 2020. december 31-én

200.000.0.0.200.000.400.000.80.000,70.000,25.000,46.000.5.000.120.000,60.000,180.000,40.000,25.000.32.000,683.000.1.753.524,400.000.683.000.1.470.524.-

Kiírás után!
Kiírás után!
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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 Közgyűlés előtt, alatt (október) a helyszínen,
- Az elnökségtől igényelt „sárga” csekken a 65100149-11324636 számlaszámra, a sárga
csekken csak egy év fizethető be, mivel a Takarék Bank 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 2020-ban elkészülő személyi jövedelemadó bevallás elfogadásakor, az 1%-ot kérjük ne felejtse el felajánlani 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.
Kérjük, hogy erre a címre küldjék a leveleket, így kapjuk meg biztonságosan!
6. Az Egyesület honlapja: www.puskashirbaje.hu
7. E-mail címünk: puskashirbaje@gmail.com
Budapest, 2020.

-

n.
Felker Lajos nyá. ezds.
ügyvezető elnök

8

A 2019. évi PÉNZÜGYI TERV és TELJESÍTÉSE
Fsz.
1.

Pénzügyi tétel

Tervezett (Ft)

Nyitó összeg 2019. január 1-jén

Teljesített (Ft)

1.827.152,2019. évi terv

I. Bevétel:
1. Tagdíj 190 főre
2. BEOSZ-HOKOSZ eszköz pályázat
3. HOKOSZ rendezvény pályázat
4. HOKOSZ éves működési pályázat
5. NEA pályázat
6. PTHBA-tól kapott támogatás
Összes tervezett bevétel:
II. Kiadás:
1. Irodaszer és nyomtató patronok
2. Postafiók, postai feladások
3. Bankköltségek
4. BEOSZ szövetségi tagdíj
5. HOKOSZ szövetségi tagdíj
6. Nyomdai költségek (PH, Munkaterv és más)
7. Puskás-175 rendezvények
8. Kegyeleti kiadások, koszorúk megemlékezésre
9. Közgyűlés, más rendezvények
10. Közművelődési programok közös költségei
11. Elismerésekre (könyvutalvány)
12. Laptop és tartozékai beszerzése
13. Nyomtató beszerzése
14. Office és Windows program beszerzése
Összes tervezett kiadás:
1.
2.
3.

Nyitó összeg 2019. január 1-jén
2019. bevétel összesen
2019. kiadás összesen
Tervezett maradvány 2019. december 31-én

Készült: 1 eredeti példányban
Egy példány: 8 lap
Ügyintéző (
): Felker Lajos (06-20-934-1544)
Kapja: PTHBE Irattár

280.000.240.000.320.000.0.150.000.300.000.1.290.000.-

235.600,240.000.360.000.60.000.150.000.300.000.1.345.600.-

90.000.60.000.20.000.55.000.5.000.200.000.320.000.60.000.300.000.60.000.50.000.140.000.40.000.60.000.1.460.000.-

123.920,61.790,23.034,54.150,5.000,153.619,356.365,44.000,292.170,26.500,35.000,133.610,36.280,73.790,1.419.228,-

1.827.152,1.290.000.1.345.600,1.460.000.1.419.228,1.657.842.1.753.524,-

