
Beszámoló az Egyesület elnökségének munkájáról 

 

A Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület 15 éve töretlenül fejlődő, taglétszámában 

növekvő Egyesület, melyben a nyugállományú katonák mellett a rendvédelmi szervezetek 

aktívan már nem szolgáló tagjai is képviseltetik magukat. Tagjaink között megtalálhatjuk a 

fiatal korosztályt is, akik Ifjúsági Tagozatba tömörülve segítik egymást és Egyesületünket. 

 

Az elmúlt 15 év történelmi szempontból nem nagy idő, a nyugállományúak számára 

azonban hosszúnak számíthat. Igyekszem röviden, a lényeget kiemelve, szólni az elmúlt 

időszak eseményeiről. 

Megalakulásunk szinte egybeesett a rendszerváltással, mely után az akkori híradó szolgálat 

vezetése és a budapesti nyugállományú klub híradó tagozata közötti kialakult egyeztetett 

vélemény alapján tartották szükségesnek az alapítók egy híradó bajtársi szervezet, egyesület 

létrehozását. Többségük véleménye, elképzelése szerint az egyesület alkalmas lehet a 

hivatásos, a tartalékos, a nyugállományú tisztek, tiszthelyettesek, valamint közalkalmazottak 

összefogására, a bennük lévő felhalmozódott szakmai értékek, ismeretek és tudás 

megőrzésére. 

 

A kezdeti időszakban voltak – ha nem is sokan – akik ellenezték az elképzelést, 

felvetették: minek még egy híradó szervezet, elég a Híradó tagozat. Ezzel ellentétesen mégis 

megalakult az Egyesület, és ma már 227 rendes taggal az ország 17 megyéjéből fogja össze 

tagjait, szervezi szakmai és szabadidős programjait, közgyűléseit. 

Az egyesület „székhelye” a Honvéd Kulturális Központ és elnökségünk minden hónap 

harmadik péntekén ülésezik. 

 

Egyesületünk fő célkitűzéseit szem előtt tartva az elnökség a tagság érdekképviseletét, 

érdekvédelmét, a honvédelem, a híradó szolgálat pozitív hagyományainak ápolását, 

tapasztalatok átadását, kulturált szabadidő-eltöltés lehetőségeinek kialakítását, az idős, beteg 

bajtársainkról való gondoskodást, fokozott odafigyelést dolgozik, szervezi működésünket. 

a végtisztességben való segítségnyújtás, közreműködés.  

Az egyesület a BEOSZ 61. tagegyesülete, sőt csatlakozott a HOKOSZ-hoz is. 

 

Tisztelt Bajtársak!  

 

 Céljaink megvalósítása érdekében széleskörű kapcsolatokat építettünk ki a Honvéd 

Vezérkar Híradó Informatikai és Információvédelmi Csoportfőnökségével, a Budapest 

Helyőrség Dandárral, akivel együttműködési megállapodást is kötöttünk, a Puskás Tivadar 

Távközlési Technikummal, a ZMNE (majd a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Híradó 

Tanszékével, a társ nyugállományú híradó szervezetekkel. 

 

Kapcsolatainkról sokat lehetne beszélni, de azért kiemelkedően kell szólnom a Puskás 

Tivadar Távközélési Technikumról, melyhez megalakulásunk óta szoros együttműködés tart 

össze a mai napig is. Velük együttműködésben bekapcsolódtunk a fiatalok hazafias-

honvédelmi nevelésébe, a fiatal távközlési szakemberek alapítvány útján történő 

támogatásába. A Technikummal sokoldalú, értékmotivált kapcsolat lényegét a Puskás Híradó 

számaiban részletesen kifejtettük. 

 

Egyesületünk - mondhatni – nemzetközivé vált, hiszen belépett tagjaink közé Csáky 

Ernő bajtársunk is, aki a Puskás hagyományok ápolásában nagy szerepet vállalt. 
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Alapítványunk, a Híradó bajtársainkért Alapítvány 2007-től fogadja a személyi jövedelemadó 

1%- ának felajánlását, ezt ezúton is megköszönjük minden támogatónknak. A bevételekből 

tudjuk ezúton segíteni a hátrányos helyzetben lévő tagjainkat, családjaikat, és Egyesületünk is 

anyagi támogatást kapott évente az Alapítványtól.  

 

Részt vettünk pályázatokon, melyeken működési és egyéb célú támogatást igényeltünk és 

nyertünk el. Az évenkénti támogatásokról és adományokról részletes elszámolás olvasható 

honlapunkon. Az Egyesület gazdálkodását a kiegyensúlyozott és takarékos felhasználás 

jellemezte. Az Egyesület elnöksége mellett dolgozó Ellenőrző Bizottság pénzügyi-gazdasági 

ellenőrzéseit terv szerint végezte, ellenőrzései során kifogást nem emelt. Részletes adatok a 

közgyűlésen szóban is ismertetésre kerülnek. 

 

A Puskás Híradót, Egyesületünk folyóiratát 2012-től megújítottuk, színvonalas, színes 

nyomtatásban megjelentetett formában adunk tájékoztatást a végzett munkáról évente két 

lapszámban, melyek – visszamenőlegesen is - a honlapon megtalálhatók. Honlapunk jól 

szolgálja a tájékoztatást, igyekszünk minden friss információt feltölteni a rendelkezésre álló 

oldalainkra. Ezúton is kérjük tagjainkat, rendszeresen látogassák a honlapot, és minél többen 

küldjenek írásokat emlékeikről és tapasztalataikról. 

 

Egyesületünk az elnökség javaslatára „Egyesületi Munkáért” érmet alapított, melyet a 

közösség érdekében kifejtett legkiemelkedőbb tagjaink részére adományoz. 

A szakmai katonai szervezetekkel, alakulatokkal szoros kapcsolatban állunk, a közgyűlés 

felhatalmazásával zászlószalagot kötöttünk a 43. Nagysándor József Híradó és 

Vezetéstámogató Ezred zászlajára, a Budapest Helyőrség Dandár Petőfi laktanyai bázisán 

pedig kopjafát állítottunk a híradó katonák emlékére. Itt is köszönetet kell mondanom az 

alakulatok parancsnokainak, hogy felajánlásainkat elfogadták, és hogy emlékezetes ünnepség 

közepette adtak lehetőséget az ünneplésre, megemlékezésre. Külön szeretném megköszönni 

Dr. Berek Lajos professzornak, hogy művészi kivitelezésben elkészítette a híradók kopjafáját. 

Tagságunk életkorát tekintve igen magas, az átlag életkor 70 év, így erősen indokolt a 

széleskörű propaganda a fiatalabb korosztály felé. Ebben továbbra is számítunk az Ifjúsági 

Tagozat propaganda munkájára, segítségére. Sajnos a kegyeleti teendők is egyre 

gyakoriabbak, a 15 év alatt 61 bajtársunktól vettünk végső búcsút. (1 perces felállással 

adóztak emléküknek).  
 

Tisztelt Bajtársak!  

 

Bátran kijelenthetjük: nagyra értékeljük tagjaink felelősségét a bajtársi szellem erősítésében, 

Egyesületünkhöz kötődésének magas szintjét. A célkitűzések megvalósulását jelzik az elmúlt 

évek eredményei, az általunk kiadott szakmai és történelmi hátterű könyvek, kiadványok, 

melyeket elsősorban elektronikus úton tudunk az egyesületi honlapon megjelentetni. 

Kapcsolatunk a társ bajtársi szervezetekkel igen erős, a Híradó Tagozattal, a „Váciakkal”, a 

Fehérvári Szekcióvak és a „43-asokkal” kölcsönös együttműködésben dolgozunk, egymás 

programjaira szeretettel várjuk, várják a tagokat. Programjaink között kirándulások, múzeumi 

látogatások és egyéb érdeklődésre számító programok szerepelnek. 

Az egyesület másfél évtized alatt elért eredményeink azt bizonyítják, hogy az alapítók, az 

elnökség, a tagság elképzelései valóra váltak. Kijelenthetjük, olyan közösség jött létre, mely a 

híradó szolgálat hagyományaira épülve a bajtársi szellem erősítésével, sokrétű emberi és 

szakmai kapcsolatot, egy hidat teremtett a hivatásosok, a nyugállományúak és a fiatalok 

között. 
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Elnökségünk nevében tisztelettel megköszönöm tagságunk másfél évtizedes Egyesületünkhöz 

való hűségét, támogatását, ragaszkodását, aktivitását és erkölcsi segítését. 

Ezúton is megköszönöm az elnökség, az Ellenőrző Bizottság tagjainak munkáját, és 

bejelentem, hogy a megválasztott elnökség mandátuma az Alapszabály értelmében lejárt. 

Most, hogy eljött az ideje a tisztújításnak kívánom, hogy az újonnan megválasztott elnökség 

továbbra is élvezze a tagság bizalmát, érjen el szép eredményeket az Egyesület céljainak 

megvalósításában, programjait a tagság megelégedésével, másokkal szoros együttműködésben 

végezze. 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 

 

 


