A Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület elnökségének
beszámolója a 2006-2010 közötti időszakról
Tisztelt Bajtársak!
Kedves Vendégeink!
Megalapítását követően elnökségünk immár harmadszor számol be a t. Közgyűlésnek
az elmúlt 4 évben végzett munkáról.
Minden 4. év végén számba vettük eredményesen végrehajtott feladatainkat, elemeztük
hiányosságainkat, meghatároztuk az előttünk álló 4 év főfeladatait, amelyeket
munkatervünkben rögzítettünk.
2008-ban megtartott ünnepi közgyűlésünkön levontuk az évtizedes fennállás során
végzett munkánk összegezett következtetéseit, amelyeket jól szerkesztett könyvben
nyújtottunk át folyamatosan növekvő tagságunknak, amely részletesen értékelte 10 éves
munkánk eredményeit. A könyv honlapunkról letölthető.
Az elmúlt 12 évi munkánk nem lenne teljes, ha nem értékelnénk helyi értékén röviden
az elmúlt 4 évet.
Egyesületünk egyik legnagyobb eredményének tarjuk, hogy az elmúlt 4 évben sikerült
megtartani és erősíteni egyesületünk egységét, aktuálpolitikai semlegességét, az
alapszabályban meghatározott elvek következetes betartását, a meghatározott feladatok
végrehajtását.
Eredeti célkitűzéseink – amelyek egyesületünk megalapítását indokolták- az elmúlt 4
évben is jól érvényesültek munkánkban. Egyesületünk vezetésében 2006-ban bekövetkező
változások döntően pozitívan éreztették hatásukat a munkában. Javult a munkamegosztás, a
kitűzött célok végrehajtására irányuló pozitív figyelemösszpontosítás.
Szepezdi Dezső ezredes bajtársat- a híradó szolgálat doyenjét- egyesületünk alapító ügyvezető
alelnökét a Közgyűlés– érdemei elismerésével- felmentette, és az egyesület tiszteletbeli
elnökévé megválasztotta, azzal a nem titkolt elgondolással, hogy szinte élethossziglani
tapasztalatait kamatoztatva az egyesület fejlesztésének, építésének stratégiai kérdéseit
koordinálja. Az idő bizonyította a változás helyességét.
Ezzel egyidejűleg Felker Lajos ezredes bajtársat a közgyűlés az egyesület ügyvezető
elnökének megválasztotta. Felker Lajos felkészült számítástechnikában, az elektronikus
levelezésben, alapítványi és jogi ügyekben való jártassága, továbbá életkorából adódódóan a
jelenleg regnáló vezetés ismerete jól érvényesül összegező munkájában különös tekintettel a
pályázatokra.
Egyesületünk a 2007. évvel kezdődő szakasza a szervezeti élet további erősödését
eredményezte. Stabilak a kapcsolatok a híradó nyugállományú tagozattal, széleskörű az
együttműködés a Puskás Tivadar Távközlési Technikummal
Az iskola igazgatója – egyesületünk elnökhelyettese- révén eleget tudunk tenni egyesületünk
alapszabálya B./ pontjában meghatározott célkitűzésnek, amely a hazafiság eszméjére épülő
honvédelem feladataira vonatkozik.
Így a magyar nemzet története sorsfordulóinak illő tisztelettel történő megünneplése, a
történelmi helyszínek meglátogatása (Mohács, Arad, Belgrád, Szlovénia és Olaszország) sok
élményt nyújtottak tagjainknak.
Személyéhez fűződik az 1999 évi Országos Puskás Tivadar Emlékhéten az akkori 66. PT
híradó zászlóaljnak adományozott – kalandos sorsú- szobor története, amely jelenleg a ZMNE
híradó tanszék gondozásában az egyetemen található. Itt ismételten, méltó körülmények
között felállításra és avatásra került. Továbbá személyéhez fűződik Új Budán PT. Köztéri
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szobrának felállítása és ünnepélyes felavatása, a pályakezdő fiatal távközlési szakemberek
hazafias honvédelmi nevelése.
E ciklus eredményességéhez tartozik régi célkitűzésünk megvalósítása. Létrehoztuk a
„Puskás Tivadar Híradó Bajtársainkért” elnevezésű alapítványunkat, amely kinőtte kötelező
gyermekkorát és ma már alkalmassá vált adományok és az szja-t fizető adózók adója 1 %-nak
fogadására.
Az alapítvány 1.809.580.- Ft-al rendelkezik melyből 1.541.057.- Ft van lekötve, ami 76.961.Ft kamatot hozott, amit a végösszeg tartalmaz.
A 2009 évi adózás 1%-ból 303.000.-Ft-ot gyűjtöttünk, így az alapítvány összvagyona.
2,112580.- Ft. Az Alapítvány kuratóriuma októberben – más irányú társadalmi
kötelezettségeire tekintettel – felmentette Havasi János nyá. ezredes bajtársat az Alapítvány
titkári tiszte alól és Dr. Koczka Ferenc nyá. ezredes bajtársat az Alapítvány titkárává
választotta. Ez úton is köszönjük Havasi János bajtársunk és Hipszki Mária tagtársunk az
Alapítvány könyvelőjének hatékony és lelkiismeretes munkáját.
Egyesületünk taglétszáma 260 fő. A tagság a fővárosban, a fővárosi agglomerációban
és 17 megye területén él. A tagság átlagéletkora 67,5 év.
Az elmúlt 4 évben a növekedés 92 fő volt. A legnagyobb növekedés 2007-ben 37 fő volt, ami
az 57. hír z. évfordulós bajtársi találkozóját követően és a Kommunikáció-2006 konferencia
után keletkezett. A tagtoborzás területén a nyugállományúak mellett nagyobb gondot kell
fordítanunk a hivatásos állományra, a fiatalabb korosztályokra, továbbá azokra a polgári
szakemberekre, akik a honvédelem távközlésében szolgáltatóként részt vesznek, illetve a
híradástechnikai ipar képviselőire, valamint azokra a fiatal katonákra, akik a különféle
szervezési feladatok nyomán kerültek tartalékállományba. Évente két közgyűlést tartunk. Két
közgyűlés között a tagsággal döntően a világhálón tartunk interaktív kapcsolatot, továbbá a
tagság egészét érintő kérdéseket, tájékoztatókat honlapunkon tesszük közzé, amelyet
igyekszünk folyamatosan korszerűsíteni. (E mail címek, mobilszámok pontosságának
fontossága)
A ciklusban tovább javult időszaki lapunk, az évente kétszer megjelenő „Puskás Híradó”
színvonala, amely a múlt, a jelen és a jövő történéseinek, a célkitűzéseknek ad helyet,
fórumot. Használjuk ki a lehetőséget. Az újság eddig megjelent valamennyi lapszáma a
honlapunkról letölthető.
Kívánatosnak tartjuk, hogy vidéki bajtársaink több írást bocsássanak a lap rendelkezésére,
amelyek visszaemlékezésekre, saját mikrokörnyezetük helyzetére vonatkozhatnak. A cikkek
fekete- fehér fényképekkel, ábrákkal illusztrálhatók.
Egyesületünk megalakulását követően 6 nyomdai kivitelű könyv került kiadásra, amelyek
szakmai kérdésekkel, nemzeti sorsfordulókkal foglalkoztak. Ebből 2 könyv az elmúlt 4 évben
íródott, amelyek a híradó tisztképzés történetével és egyesületünk 10 éves tevékenységének
reprezentatív összegezésével foglalkoztak. Az összegező könyvben közreadott egyesületi
eredményekre mindig hivatkozhatunk. . Ezen túlmenően Szepezdi Dezső és Lászay János
bajtársaink – mindkettő túl a kilencvenen – „Életem emlékei” illetve „Elvágólag” címen
önéletrajzi könyvet jelentetett meg.
Az egyesület működése szempontjából az elmúlt négy évben is a takarékos
gazdálkodás volt a jellemző. A kivetítésben is látható adatokból csak a legfontosabbakról adok
számot, mivel évente a tavaszi közgyűléseinken rendre számot adtunk a gazdálkodásról és ezt
tagságunk jóvá is hagyta . Bevételeink kiemelkedőek voltak a 2007 és 2008 években, ez
köszönhető volt a könyvhöz köthető befizetéseknek és a kapott támogatásoknak. A 2010. év
még nem lezárt, de további bevételre már csak a tagdíjakból számíthatunk.
Kiadásainkat mindig a szükségletekhez igazítottuk. Takarékosan oldottuk meg adminisztratív
feladatainkat. Ehhez hozzájárult tagjaink segítsége is. A 2010. évi ez irányú kiadásunk a
pályázati támogatással vásárolt multifunkciós nyomtató miatt növekedett. Ez a beszerzés
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nagyban megkönnyíti tájékoztatási és beszámolási kötelezettségünk teljesítését.
Kiemelkedő kiadásként jelentkezett a 10. évfordulóra készített könyv, nyomdai munkálatai.
2009. és 2010. évben jelentősen megnőtt a BEOSZ szövetségi tagdíj okozta kiadásunk.
Tudomásul kell vennünk, hogy a mai gazdasági helyzetben tovább kell racionalizálni
kiadásainkat.
2011.–ben nem számíthatunk bevételeink növekedésére. Elnökségünknek mindent el kell
követnie, hogy egyesületünk megőrizze működőképességének anyagi feltételeit.
2010. október 01-én: Banki egyenlegünk 931.150.- Ft, pénztári egyenlegünk 147.099.- Ft.
volt. Összesen tehát ezen a forduló napon 1,078.249.- Ft. állt rendelkezésünkre. Ebből az
összegből azonban fedezni kell jelen közgyűlésünk és sajnos egyre nagyobb számban
jelentkező kegyeleti kiadásainkat is.
Meghatározó kérdésnek tartjuk a pontos tagdíjfizetést. Működésünkhöz szükséges
anyagi eszközöket alapvetően a tagdíjakból fedezzük, amit kiegészítünk az esetleges
támogatások, továbbá a profilunkba vágó pályázaton nyert összeggel. Az Nemzeti Civil
Alapnál 3 pályázaton nyertünk. Tagságunk tagdíjfizetési kultúrája példás. A tagság zöme a
kötelező tagdíjat felülfizeti, amiért elnökségünk őszinte köszönetét tolmácsolom.
Ugyanakkor elenyésző számban vannak tagjaink, akik tagdíjfizetési kötelezettségüknek nem
tesznek eleget. A tagdíjfizetés fontosságát igazolja az a tény, hogy egyesületünknek a
taglétszám szerint un. „szövetségi tagdíjat” kell fizetni. Itt jegyzem meg, hogy egyesületünk
un. „kettős állású” tag, miszerint két szövetségnek a BEOSZ-nak és a HOKOSZ-nak
egyidejűleg tagja, mivel mindkét szövetség célkitűzéseiben előremutató számunkra vállalható,
konstruktív, rokonszenves törekvéseket találtunk illetve találunk.
A beszámolási időszakban tartotta a ZMNE híradó tanszéke gondozásában 10. –
jubileumi- rendezvényét a „Kommunikáció” nemzetközi kommunikációtechnikai
konferenciát, amely teljesíti –többek között- azt a feladatot, miszerint lehetővé kell tenni
tagjainknak, hogy megismerhessék a kozmikus sebességgel fejlődő kommunikációtechnikai
ipar legújabb eszközeit, rendszereit, így egy lépéssel közelebb kerülünk az információs
társadalom összetevőinek megismeréséhez.
A ZMNE – Prof. Dr. Rajnai Zoltán mk. ezredes, egyetemi tanár – egyesületünk tagjasokoldalú segítségével rendezhettük meg a 60. éve avatott híradó tisztek bensőséges bajtársi
találkozóját és más rendezvényeinket is..
Társadalmi kapcsolataink és együttműködésünk tovább erősödött a Puskás Tivadar
Távközlési Technikummal, a váci, székesfehérvári híradó nyugdíjas egyesületekkel,
szekciókkal, a Bolyai klubbal. Velük évente együttműködési értekezlet keretében koordináljuk
a közös feladatokat.
Felhőtlen az együttműködésünk a hadkiegészítő utód Toborzó és Érdekvédelmi irodákkal,
ahol a szociális és kegyeleti területen kapunk hathatós segítséget. Ugyancsak komoly
segítséget kapunk elismerésre vonatkozó felterjesztéseink területén is, ami elsősorban a
társadalmi munkában élenjáró, jubileumi születésnapokat elért bajtársaink elismerése
területén jelentkezik.
Az utóbbi 4 évben- szerteágazó feladatai ellenére- bizton számíthattunk Horváth
Ferenc dandártábornok bajtársunk-egyesületünk tagja- a TD parancsnoka és munkatársai
segítségére támogatására, ami főleg rendezvényeink során jelentkezett.
Segítségével tudtuk méltó módon lebonyolítani egyesületünk elhunyt tagjai emlékére
rendezett évfordulós megemlékezéseinket. (Berceli, Penczi, Molnár, + egyesületi tagjaink.)
Szociális és kegyeleti tevékenységünk homlokterében az ember, illetve a hátramaradt
családok, özvegyek állnak. Igyekszünk minden tőlünk telhetőt megtenni a pótolhatatlan
veszteséget szenvedett család érdekében. Beteg bajtársaink látogatása, egészségügyi
tanácsadás a híradó tagozattal együttműködésben rendszert képez. Önhibájukon kívül nehéz
helyzetbe került bajtársaink segítése ügyében eljárunk.
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Elhunyt bajtársaink végtisztességére nagy gondot fordítunk, gondoskodunk az elhunyt
-sablonmentes, egyéniségét, életútját tükröző- búcsúztatásáról.
Megalapításunktól napjainkig 36 bajtársunktól vettünk végső búcsút, akik közül 16 bajtársunk
e beszámolási időszakban hunyt el, akiknek emlékét kegyelettel őrizzük. Ez időszakban Susa
és Kis Kálmán ezredes bajtársaink- a MH halottai- síremlékét avattuk fel.
Kérem t. közgyűlést rövid felállással adózzon elhunyt bajtársaink emlékének.
Közművelődési feladataink középpontjában a pihenéssel egybekötött hagyományőrzés
áll. Kirándulásaink, amelyeken vidéki bajtársaink is részt vesznek, szorosan
összekapcsolódnak a történelmi színhelyeken történt látogatásokkal.
A PTTT diákjaival közös kirándulásaink (Kecel, Mohács , Isaszeg, Belgrád, Bicske, Nemzeti
Sírkert) a fiatalok hazafias- honvédelmi nevelését szolgálták. Idetartoznak a közös
vetélkedők, versenyek és lövészetek is.
Tagjaink kiemelkedő társadalmi munkáját szerény lehetőségeink szerint igyekszünk
honorálni. Többen már átvették „egyesületünk „örökös tiszteletbeli tagja” kitüntető címet míg
egyesületünkön kívüli támogatóinknak a közgyűlés az egyesület „tiszteletbeli tagja” cím
odaítéléséről határozott. Ezt a lehetőségünket a továbbiakban is ki kívánjuk használni.
Tagjaink jubileumi születésnapjáról, az Idősek Nemzetközi Napjáról- a híradó tagozattal
együttműködve – szerény lehetőségeinkkel – megemlékezünk.
Összességében az elnökség megállapíthatja, hogy az utolsó 4 éves ciklus időtartama
alatt egyesületünk tovább erősödött, létszáma, ismertsége és elismertsége növekedett, az
alapszabályba, a munka és pénzügyi tervben maghatározott célkitűzések időarányosan
teljesültek.
Az elnökség vezetési stílusa, problémaérzékenysége, a jelentkező gondok, feladatok
megoldására irányuló készsége javult.
A kiírt pályázatokra való reagáló készség, a világháló lehetőségeinek kihasználása, a
tagsággal való interaktív kapcsolatok megteremtése, a honlap létrehozása újszerűen
jelentkezett, ami komoly hatásfokú javulást eredményezett.
Az alapítvány az Alapító Okiratban meghatározott feladatai végrehajtására fokozatosan
alkalmassá válik.
Nem tudtunk kellően előre lépni:
- külső támogató szponzorok felkutatásában,
- a lehetséges – segíteni tudó- védnök személyének megtalálásában,
- a fiatalabb korosztály megszólításában,
Az egyesület előtt álló feladatokat a következőkben fogalmazhatók meg:
- A mai tisztújító közgyűlésen olyan elnöksége megválasztása, amely képes lesz – egyre
nehezedő feltételek között- az egyesület színvonalas vezetésére;
- A tavaszi közgyűlésig az egyesület új fővédnökének megtalálása és közgyűlés elé
terjesztése;
- A 2011 évi munka – pü.- ellenőrzési terv összeállítása, az egyesület működőképessége
anyagi alapjának folyamatos biztosítása,
- Honlapunk tartalmának fejlesztése,
- A fiatalabb korosztály fokozott megszólítása;
Tisztelt Közgyűlés!
A ciklus zárásaként kérem, engedjék meg, hogy leköszönő elnökségünk nevében őszinte
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köszönetet mondjak fővédnökünknek Mikita János mk. altábornagy úrnak , a híradó szolgálat
emblematikus egyéniségének, volt Híradó és Informatikai Csoportfőnöknek, VKF.
helyettesnek, azért a hatékony segítségért és támogatásért, amit egyesületünk számára
nyújtott. Egyesületünk munkája iránti érdeklődése segítőkészsége jól érvényesült
munkánkban. Kérjük, mint egyesületünk örökös tiszteletbeli tagja, maradjon közöttünk.
Köszönjük Szepezdi Dezső tiszteletbeli elnökünk széles áttekintőképességgel végzett
stratégiai szervező munkáját, nagy tapasztalatán alapuló tanácsait, javaslatait, a bajtársi
közösség megteremtésére irányuló erőfeszítéseit
Dr. Horváth Lászlónak alelnökünknek - elkötelezett Puskás kutatónak - az egyesület
érdekében végzett kiemelkedő munkáját, erkölcsi és anyagi támogatását, a bajtársi közösség
összekovácsolására kifejtett erőfeszítéseit, a tanulók és fiatal pályakezdő távközlési
szakemberek hazafias – honvédelmi nevelésében végzett kiemelkedően eredményes
munkáját. .
Felker Lajosnak ügyvezető alelnökünknek az egyesület működési rendszerét korszerűsítő
gondolatait, a pályázatok előkészítése, a számítástechnika és a világháló lehetőségeire
kihasználására támaszkodó, operatív, eredményes munkáját.
Ölveczky házaspárnak az egyesület anyagi helyzetének stabilizálására kifejtett munkáját,
széleskörű áttekintőképességét az egyesület működésével kapcsolatos okmányok mintaszerű
gondozását.
Havasi és Óváry bajtársainknak a közművelődés és a szociális szféra területén kifejtett gondos
és pontos munkáját, kezdeményezőkészségét, a jelentkező feladatokra való gyors, eredményes
reagálását, Majercsik Tibor öntevékenységét.
Az elnökség, az ellenőrző bizottság valamennyi tagjának fáradságot nem ismerő társadalmi
munkáját.
Külön köszönjük Tiszaletin Ferenc bajtársunknak egyesületünk honlapjának megteremtésére
és állandó aktualizálására irányuló hatékony munkáját.
Tisztelt Közgyűlés!
Az egyesület elnökeként mindig az egyesület alapszabálya szellemében igyekeztem
megtisztelő feladatomnak megfelelni. Kérem a t. Közgyűlést olyan elnökség megválasztására,
amely méltó a tagság bizalmára, és alkalmas az új viszonyok között az egyesület tovább
építésére.
Köszönöm a figyelmet!

A gazdálkodás adatai 2007-2010
Fsz.

Pénzügyi tétel

Maradvány előző év 12.31-én
1.
Tagdíj
2. Banki kamat
3. BEOSZ támogatás
4. HOKOSZ támogatás
5. NCA pályázaton kapott támogatás
6. Tagoktól kapott támogatás
Összes bevétel
1. Postafiók bérleti díj
2. Postaköltség (levél más okmány)
3. Számlavezetési bankköltség
4. BEOSZ tagsági díj + újság
5. HOKOSZ tagsági díj
6. Közgyűlés, más rendezvények
7. Irodaszer (nyomtatás stb.) és nyomtató
8. Elismerésekre + lőverseny
9. Segélyezésre
10. Ismertető anyagok + 10 éves könyv
11. Kegyeleti és koszorúzási kiadások
Összes kiadás:
Maradvány tárgyév december 31.-én

2007

840.367.366.600.4.237.36.000.167.066.nem pályáztunk

333.500.907.403.9.000.2.530.24.373.22.000.0.185.582.52.548.75.420.0.120.000.38.140.529.593.1.218.177.-

Gazdálkodási adatok (Ft)
2008
2009

1.218.177.350.400.-Ft
36.851.-Ft
13.000.-Ft
215.000.-Ft
150.000.-Ft

1.499.732.313.600.37.719.15.000.145.000.120.000.-

2010. 09.30

1.074.860.166.800.16.993.15.000.121.000.100.000.-

10 éves könyvhöz

765.251.13.000.21.140.16.335.24.600.0.238.756.96.965.35.000.0.0.37.900.483.696.1.499.732.-

631.319.30.000.8.192.10.062.71.250.0.292.846.74.935.30.000.30.000.462.000.46.900.1.056.185.1.074.860.-

419.733.0.6.030.9.050.85.280.0.136.917.121.147.2.420.40.000.0.15.500.416.344.1.078.249.-
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Néhány tétel, az eredeti éves elszámoláshoz képest, összevonásra került!
A 2007-2009 évek elszámolásait, évente az Egyesület közgyűlése már elfogadta.
A 2010. évi adatok csak a 09.30.-ig elszámolt tételeket tartalmazza. Nem tartalmazhatja az őszi közgyűlés és más utolsó
negyedévi bevételeket és kiadásokat!
A teljes 2010. évi elszámolásról az Elnökség tételes jelentést a 2011. tavaszi közgyűlésen tesz.
Megjegyzések a táblázat adataihoz:
Bevételi sorok:
1., A 2007. évi 6. sorban szereplő összeg a tagok hozzájárulása az Egyesület 10 évéről készített könyv elkészítéséhez.
Kiadási sorok:
1., Az 1. sorban szereplő 2010. évi postafiókbérlet költségét már 2009-ben kiegyenlítettük. Várhatóan a 2011. évit pedig ez év
decemberében kell rendezni a Magyar Posta felé.
2., A 4. sorban szereplő BEOSZ tagdíjat, a befizetett tagdíjat (74.100.-Ft) és a BEOSZ jubileumi közgyűlésen átadott Puskás
emlékzászló (11.180.-Ft) tartalmazza.
3., A 9. sorban szereplő 2010. évi kiadásban a tavaszi közgyűlés (99.334.-Ft), a jubileumi születésnaposok köszöntése (16.960.-Ft),
a tavaszi együttműködési értekezlet (9.750.-Ft) és az elnökségi ülések (10.873.-Ft) az összetétel.
3., a 7. sorban szereplő 2010. évi kiadás magába foglalja a pályázaton nyert támogatásból vásárolt mulifunkcionális nyomtatót
(34.900.-Ft) hozzá tartalék festékpatronok (17.500.-Ft) és egy digitális diktafon (17. 980.-Ft) beszerzéseket is!
4., A 9. sorban szereplő 2010. évi kiadásban benne van a borsodi árvízkárosultaknak átutalt támogatás (10.000.-Ft) is.
2010. október 01.-én:
Banki egyenleg:
Pénztári egyenleg:
összesen:

931.150.-Ft
147.099.-Ft
1.078.249.-Ft

