
Beszámoló Közgyűlés 2019. november 07-én 

 
 
A beszámoló közgyűlést Herczeg Ernőné vezetőségünk tagja 

vezette le. A beszámolót Soós Tamás tagozat elnöke tartotta. 
 
Az év utolsó előtti tagozati klubnapunkon 2019 évet zártuk le, ami 

azt jelenti, hogy a vezetőségünk az őt éves ciklust is lezárta. A 2015-
ben életbe lépett Klub Alapszabálya szerint beszámoló közgyűlés 
tartottunk. Beszámoltunk a tagozatunk helyzetéről, szervezeti 
életéről, a fontosabb rendezvényekről, programokról, vezetőségünk 
munkájáról. A híradó együttműködő kapcsolatainkról.  

 
A beszámolási időszakban tevékenységünket kedvezőtlen külső 

tényező nem befolyásolták. A munka alapját a Klub Alapszabályzat 
és a Pénzügyi szabályzat előírásai keretei között terveztük és 
végeztük. 

 
1. Tagozatunk helyzete: 
 
Klub szinten: a működési feltételek, itt a házban biztosítva van a 

vezetőségi ülések és a klubnapokon a klubhelység 
rendelkezésünkre álltak. Alapvetően az összejövetelekre a Gobelin 
terem és a 218-as és a 219-es helységek rendelkezésünkre állt.  

A házban rendelkezésünkre áll az éttere és a presszó, ahol 
szívesen látnak bennünket.   

Reméljük, hogy Klubunk működési feltételei a Házban a következő 
években is biztosítottak lesznek. A jelenlegi felsőbb vezetés 
pozitívan áll tagozatunkhoz az igazgató úr minden kérésünket 
támogatott, így a mai rendezvényünk helyszínét is engedélyezte. 

 
Taglétszám jelenleg 132 fő, 4 fővel kevesebb, mint egy évvel 

ezelőtt. Sajnos fokozatos csökkenő tendenciát mutat, fiatalok nem 
ismerik, vagy más elfoglaltság miatt nem jönnek. Ez évben 3 fő új 
tagunk jelentkezett, hogy a Híradó tagozat életébe szeretnének 
bekapcsolódni, de ennek a 3 tagunknak az átlag életkora is eléri a 
70 évet. Jelenleg van 2 tagjelöltünk, akiket december 5.-i 
klubnapunkon tervezzük felvenni. 

Összességében megállapítható, az a tendencia, amiről évek óta 
beszélünk, a Klub tagjainak korosodása sajnos megállíthatatlan 
folyamat. Idősödünk, gyakoribbak a betegségek, egyre több 
társunktól kell végső búcsút venni. 

2019-ban 4 társunktól vettünk végső búcsút. Az elhunyt 
klubtagjainktól méltó módon búcsúztunk a temetésükön részt 
vettünk, és ha kellett segítettük a családot a temetés 
megszervezésében. 

Név szerint az alábbi társainktól búcsúztunk el: (ÁBC sorrendben 
ismertetem)  



Amaczi Viktor alezredes, Kovács Józsefné, Kovács Lajos 
alezredes és Szabó Miklós alezredes.   

Mielőtt tovább mennénk, itt kell megemlíteni a Szociális és 
Kegyeleti bizottság tagjának Becker Mária nevét, akik az elhunytak 
családjával felvette a kapcsolatot és ha kellett segítette az 
özvegyeket a temetések megszervezésében. Ezért a 
tevékenységért köszönettel tartozunk.  

 
2. Szervezeti életünkről néhány szóban: 
 
Tagozatunk életét a vezetőség által elkészített éves munkaterv 

alapján végezte munkáját, tervezi és szervezi a havi programokat. 
A 2019 évre tervezett feladatokat kisebb módosításokkal 

teljesítettük, a vezetőség irányításával biztosítottuk a tagozat 
működését. A tervtől csak kis mértékben tértünk el a tagság 
javaslatára. Plusz programokat szerveztünk, azt el kell mondani, 
hogy ilyen sok programot még egy évben sem szerveztünk. Egy 
kicsit túl is terveztük magunkat, lehet, hogy jövőre egy hónapban 
elegendő lenne csak két programot beiktatni, mert a szervezés 
nagyon sok munkát vesz igénybe. Ezt talán legjobban Laci bácsi, dr. 
horvát László a megmondhatója, mert ő majdnem minden program 
szervezésében részt vett. Laci bácsinak ez utón itt a nyilvánosság 
előtt köszönöm az éves munkáját, aki nagy szorgalommal végezte 
az önként vállalt szervező munkáját. A tagozatunk több sikeres 
kirándulásokat szervezett, mint pl. a Szlovákiai Dunaszerdahely, 
Cegléd, Székesfehérvár, Tóalmás, Szekszárd, Tapolca, és Etyek. 

 De a nyári melegben gyógyfürdő látogatást is beterveztünk 
Leányfalú, Albertirsai, Balatonfüred és Velencei-tó. Beterveztük a 
hagyományos Balatonkenesei honvédüdülő látogatást is. De volt be 
nem tervezett látogatásunk is a szobi kisvasutas kirándulás a Gül 
baba türbe és a Füvészkert. Jövő évben is tervezünk hasonló 
rendkívüli túrákat, a tagságunk javaslatára. Vagyis várjuk a tagság 
részéről a kezdeményezéseket. 

 
A tagozat-összejöveteleket és a vezetőségi üléseket havi 

rendszerességgel megtartottuk. Kivételt képezett a januári 
klubnapunk, amit el kellett halasztani, mert a ház zárva volt.  

A vezetőség megítélése szerint a tagozat összejöveteleink 
változatosak, tartalmasak voltak. Az összejöveteleken általában 55-
65 fő vett részt.  

Itt tájékoztattuk tagjainkat az elmúlt hónap főbb történéseiről, és 
információkat adtunk az adott hónapra tervezett rendezvényekről, 
köszöntöttük születés- és névnapos társainkat, ünnepi alkalmakor 
megemlékezést tartottunk, szavalatokkal színesítve, amiért külön 
köszönettel tartozunk Nagyné Turcsányi Juditnak, Szintai 
Andrásnak, Willner Margitkának, valamint a Puskás Tivadar 
Távközlési Technikum tanulóinak, akik műsorukkal biztosították az 
idősek világnapján idős társaink szórakoztatását. 

 



Alkalmanként külső előadókat hívtunk idős embereket érintő 
előadások megtartására.  Jövő évben is tervezünk hasonló előadók 
meghívását. Az idős embereket érintő jogi és egészségügyi előadások 
megtartását.    

 
Az összejöveteleket, ha az idő megengedte rövid filmvetítésekkel, 

vetített képes összeállítással zártuk. 
 
A Klubnapjainkat a 218-as teremben az igényeknek megfelelően 

folytattuk a baráti beszélgetéseket. Ahol egy-két pohár bor mellett és 
házi készítésű sütemények elfogyasztásával jó hangulatban fejeztük 
be. 

 
Számos emlékezetes kulturális és szórakoztató programot is 

rendeztünk, kiemelem a batyus bált, ahol a kultúra mellett a szórakozás 
és a közösségi élet javítása volt a célunk.  

 
Jó emlékeink vannak a Puskás Egyesülettel közösen szervezett 

rendezvényeinkről is: így az Idősek világnapja, és a Jubileumi 
születésnaposok köszöntése félévenként. A váci Esze Tamás 
Honvéd Nyugdíjas Egyesülettel meghívására több programon és 
kiránduláson vettünk részt, ilyen volt a Váci majális, a Sümeg-
Herend- Pápai buszos kirándulás és a Nagybörzsönyi kisvonatos 
kirándulás. Amelyet köszönünk a Váciaknak. 

 
Több lehetőséget biztosítottak érdeklődő tagjainknak a Klub által 

szervezett programok is.  
Továbbá a Nyugdíjas bál, a Gondtalan órák, Múzeumlátogatások, 

a különböző kiállítások, amelyek szervezésében, propagálásában 
kiemelkedő munkát végeztek Stümmer Gyuláné és Jánka András 
vezetőségünk tagjai.  

Tagozatunk ez évi talán a legnagyobb kulturális rendezvényét 
szervezte meg Puskás Tivadar 175. évfordulója alkalmából. 
Felajánlottuk a Klub részére, hogy megszervezzük szeptember 17-
én a PTHBE-el közösen a Puskás évfordulóra, itt a házban egy 
nagyszabású kiállítást és vetélkedőt. Úgy gondolom a vállalásunkat 
jó szinten teljesítettük. Köszönet illeti a kiállításon és versenyen 
részt vett és segítő tagjainkat.  

Az együttműködő híradó szervezetekkel is több rendezvényünk 
volt.  Az évi együttműködési értekezletet márciusban a Váci Esze 
Tamás Honvéd Nyugdíjas Egyesület szervezte. Ahol megbeszéltük 
az éves együttműködés terveit és a közös programjainkat 
egyeztettük.  

Tagozatunk több felajánlást tett közös rendezvényekre, amit 
sikerült is végrehajtani. Jövő évre is tervezzünk közös programokat. 

Természetesen mi is eleget tettünk a meghívásoknak és részt 
vettünk a Váci Esze Tamás nyugdíjas Egyesület által szervezett 
rendezvényein, illetve belföldi kiránduló programjain.  

A Puskás Tivadar Távközlési Technikum rendezvényein is 
szívesen részt veszünk, a Puskás Technikum hagyományos 



évnyitóját a Fiumei úti temetőbe Puskás Tivadar sírjánál, vagy a 
Puskás szobor koszorúzásán a XI. kerületben. Ezek a részt vételek 
számunkra nem kötelezettség, hanem programok, aminek örömmel 
teszünk eleget.  

 
 
 
 
  
3. A vezetőség munkájáról néhány szóban:  
 
A havonta megtartott vezetőségi üléseken terveztük meg a 

tagozati klubnapok részletes havi programját. Üléseinket 
demokratikus és az együtt gondolkodás jellemezte.  Arra 
törekedtünk, hogy a körülmények figyelembevételével biztosítani 
tudjuk tagozatunk működési feltételeit, hogy szívesen és örömmel 
vegyenek részt tagjaink a havonta tartandó Klub napunkon és 
egyéb összejöveteleinken. A vezetőségünk egymást segítve és 
egymást helyettesítve dolgoztunk. Mindenkinek megvan a feladata, 
de ha szükséges bárki bárkit tud helyettesíteni. Példa erre, az év 
folyamán titkárunk huzamos ideig betegség miatt kieset, de a 
helyettesítését gond nélkül megoldottuk.  

Minden vezetőségi tag szívesen végzi munkáját, és örömmel 
jönnek a vezetőségi üléseinkre, ahol megtervezzük a következő 
hónap programját és a szervezési feladatokat elosztjuk. 
Természetesen a régi, idősebb vezetőségi tagjaink segítő 
munkájukra is számíthattunk.   

 Minden vezetőségi tag munkáját az önzetlenség, a közösség 
iránti elkötelezettség jellemezte. Beleértve a tiszteletbeli elnökünket 
dr. Lindner Miklós altábornagyot is, aki rendszeres részvételével 
segítette a vezetőség munkáját. De meg kell említeni dr. Horváth 
László klubtagunkat, tagozatunk örökös tiszteletbeli tagját, aki 
rendszeresen részt vett a vezetőségi üléseinken, képviselte a 
PTHBE-et.  

 Köszönetemet fejezem ki minden egyes vezetőségi tagunknak, 
mert valóban sokat tettek azért, hogy itt mindenki jól érezze magát. 
A feladatok el vannak osztva részterületekre a gazdasági munkától 
a szociális és kegyeleti tevékenységig. De ha szükséges amint 
említettem bármelyik vezetőségi tag be tud segíteni bármelyik 
területen. Így biztosítva van a folyamatos munkavégzés.   

 
4. Tájékoztató a tagozat gazdasági pénzügyi helyzetéről: 

 
 A programjaink, rendezvényeink megtartásához szükséges 

anyagi fedezetet a tagdíjak befizetése fedezi. 
 
2019. januári nyitó egyenlete:               220.605 ft. 
- Tagdíj bevétele:                              171.500 ft. 
- Puskás T. Híradó Bajtársakért alapítvány adománya:   50.000 ft. 
- Így az ez évben rendelkezésünkre állt:                    442.105 ft. 



Amely biztosította a Tagozat tervezett programjainak pénzügyi 
fedezetét. 

 
Rendelkezésünkre álló összeget a következőkre fordítottuk: 
- Nőnapi ünnepségre; 
- Jubileumi születésnapi köszöntésre (évente kétszer); 
- Idősek Világnapi megemlékezésre;  
- Kirándulásokra;  
- Batyus bál megrendezésére;  
- Kegyeleti kiadásokra;  
- Postaköltségekre;  
- Meghívott előadók részére ajándékvásárlására;  
- Beteglátogatásra;  
- Jutalmazásra; 
- Lő verseny regisztrációs díjára;  
- Dologi kiadásokra; (posta, irodaszer, 

múzeumlátogatásokon tárlatvezetési díjára) 
- és végül az év végi összejövetelünkön az ebédhez való 

hozzájárulásra. 
 
A felsorolt programok költségei eddig 78.805 ft. október 30.-i 

zárásnál, maradvány 363.300 ft. A záró egyenleg megegyezik a 
Klub által vezetett könyvelés adataival. 

De még nincs elszámolva a novemberi és a decemberi kegyeleti 
kiadás, a mai jutalmazásra felhasznált költségek és természetesen a 
mai ebéd hozzájárulási költsége.  

 
A 2019.évi bevételek és kiadásokat a tervezett programok 

figyelembevételével terveztük, biztosítva a Tagozat rendeltetés 
szerinti működését. 

 
Külön köszönetemet fejezem ki mindazon tagjainknak, akik 

rendszeresen pontos időben befizetik a tagdíjat. 
Itt azért megjegyzem, hogy a tagdíj befizetéssel a klub felé május 

végéig el kell számolnunk, vagyis addig be kell fizetnünk. 
Kérek mindenkit, hogy ezt vegye figyelembe és kötelezettségének 

tegyen eleget. 
Meg kell jegyezni, hogy ez évben pozitív jelenség, hogy 

növekedett a tagdíjfizetési fegyelem, legtöbben időben rendezték a 
tagdíjukat. 

 
A 2020-évi bevételeket és kiadásokat a tervezett programokat 

figyelembevételével tervezzük meg, biztosítva a Tagozat rendeltetés 
szerinti működtetését. A klub alapszabályzata szerint a tagdíj 
bevételének 30%-át a Klubtanács döntése alapján elvonhatja, és a 
Gazdálkodási Szabályzatban meghatározott célokra használhatja 
fel. De ezzel a lehetőséggel a Klub továbbra sem kíván élni, így a 
bevételünk teljes összegével gazdálkodhatunk.  

 
 



A Klub vezetés és a Klubtanács munkájáról:  
 
A Klub vezetőségével a kapcsolatunk jónak mondható, annak 

ellenére, hogy a Klub elnöke Nagy Gyula ezredes úrral a vezetésből 
kiesett, súlyos betegsége miatt. Helyettesítőjével Szabó Béla nyá. 
mk. alezredesek, a Klub titkárával sikerült jó kapcsolatot kialakítani.  

 
Vezetőségi tagjaink a Klub bizottságaiban is részt vesznek. 

Színvonalas és eredményes munkát végeznek a Szociális és 
kegyeleti bizottságban, a Pénzügyi bizottságban, a Közművelődési 
bizottságban. A bizottsági tagjaink a bizottsági üléseken kifejtik a 
tagozat álláspontját és az ott elhangzóttakról beszámolnak a 
vezetőségnek, illetve ha közérdekű a klubnapon a tagságnak is. 

 
 
5. A társszervezetekkel való együttműködésről: 
 
Megítélésünk szerint kapcsolataink rendezettek. 
Az évenkénti együttműködési értekezleteken igyekszünk 

megtalálni a közös tennivalónkat, megbeszéljük közös 
problémáinkat, az együttműködés feladatait. Próbálunk közös 
programokat szervezni. 

A kapcsolatain erősödtek, talán a Székesfehérvári híradó szekció, 
akik kevésbé együttműködőek. Bár az évente megrendezésre kerülő 
Bajtársiasság lő verseny minden év áprilisában megrendezik, amin 
részt is veszünk, ez évben a csapatunk tisztességesen helyt állt.   

A következő évben is tervezünk közös programokat, kihasználva a 
főváros lehetőségeit tagozatunk az együttműködési értekezleten 
ajánlatott tesz Budapesti programokra. A jövő évi együttműködési 
értekezletet a Fehérvári szekció rendezi. 

 
Folyamatosan jó színvonalú az együttműködés a tagozat és a 

Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület között. Természetesen 
ehhez hozzájárul az a tény is, hogy több tagtársunk mindkét 
szervezetnek tagja, valamint, hogy rendszeresen részt veszünk 
egymás vezetőségi, illetve elnökségi ülésein is. 

 
De ugyan csak jónak ítélem meg a Váci Esze Tamás Honvéd 

Nyugdíjas Egyesülettel kialakult kapcsolatainkat. Ez évben is több 
közös programunk volt.  

Együttműködési kapcsolatainkat továbbra is szükségesnek és 
fontosnak tartjuk.  

 
6. A jövő évre vonatkozóan az új vezetőségünk nevében a 

következőket javasolja a jelenlegi vezetőségünk: 
 
Tisztelettel kérünk minden tagunkat, hogy tegyen javaslatot a 

klubéletünk javítására, színesebbé tételére. Gondolok kulturális 
életünkre, kirándulásokra, szórakoztatásunkra, klubnapunk 
rendezvényeire, programjaira, hogy a tagjaink még otthonosabban 



érezzék magukat, a rendezvényeinken, és örömmel vegyenek részt. 
Ehhez nem kell más csak annyi, hogy mindenki a képességének 
megfelelően aktívan vegyen részt tagozatunk életében. Ha mindenki 
csak egy kis javaslatot tesz és részt vállal a megvalósításában, 
akkor egy olyan családias légkör alakul ki, ami már ma is jellemzi a 
tagozatunkat, ahová mindenki szívesen eljön.  És várja a hónap első 
csütörtökét, hogy részese legyen a klubnapunknak. 

Előtérbe kell továbbra is helyezni a saját szervezésű programokat, 
kirándulásokat, kisebb létszámú összejöveteleket, múzeum, vagy 
más kulturális eseményen való részvételt. De részt veszünk a Klub 
által szervezett programokon is.   

Rendszeresebbé kell tenni a szociális feladatokkal kapcsolatos 
munkát, ebbe tartozik a betegeink látogatása, telefonon információk 
gyűjtése azokról a tagjainkról, akik sokáig elmaradnak a klub 
rendezvényeiről.  

 
 
 
 
7. Jövő évi programunkban tervezzük a következő kulturális 

programokat, kirándulások megszervezését, ami még nem 
végleges, ez csak terv:  

 
1. Januárban, a Természettudományi múzeum. 
2. Februárban, Színháztörténeti múzeum, Krisztin krt. 
3. Márciusban, Óbudai Kereskedelmi és vendéglátó ipari múzeum. 
4. Áprilisban, Jászberény városlátogatás, Jász múzeum.  
5. 4. Májusban, Szegedi városlátogatás, és ha meghívást kapunk, 

akkor a Váci majálison is részt veszünk.  
5. Júniusban, Balatonkenese és Gorziúm szabadtéri múzeum 

látogatása. 
7. Júliusban, a hagyományos Leányfalui strandlátogatás és ha 

kánikula lesz, akkor még máshová is szervezünk gyógyfürdői 
látogatást.  

8. Szeptemberben Tatabánya szerepel. 
9. Októberben, Mátraháza.  
10. Novemberben Karos, Honfoglalási múzeum, 
11. December múzeumlátogatás. 
  
Ezen kívül az év folyamán a tervben nem szereplő kirándulásokat 

és aktuális múzeumlátogatásokat, a tagjaink javaslatára szervezünk. 
Vagyis várjuk a felajánlásokat tagjainktól. 

 
Továbbra is tervezzük a hagyományos batyus bál megrendezését 

februárban, ez népszerű a tagjaink körében, márciusban a nőnapi 
köszöntést, valamint a félévenkénti jubileumi születésnaposok 
köszöntését a Puskás Egyesülettel és októberben az Idősek 
világnapjának köszöntését.  

   



Az éves munkatervünk legkésőbb januárig elkészül. Amit az e-
maillel rendelkező tagjainknak kiküldünk, akik nem rendelkeznek 
internettel, azok részére a jövő évi első klubnapunkon kerül 
kiosztásra nyomtatot formában.  

 
Természetesen év közben bármilyen program javaslatot szívesen 

fogadunk és annak megszervezésében partnerek leszünk. 
 
Végezetül: 
 
Köszönetemet fejezem ki a tagozat munkájában résztvevőknek, a 

vezetőség tagjainak. 
Megköszönöm azoknak a klubtagoknak a munkáját, akik az év 

folyamán fáradságot nem ismerve, önzetlenül segítették a vezetőség 
munkáját, hozzájárultak a tagozat eredményes működéséhez.  

 
Köszönetet mondok a tagozatunkat segítőinek és támogatóknak: - 

a Klub vezetőségének, a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület 
elnökségének. 

Puskás Tivadar távközlési technikum intézmény vezetőjének, 
akitől ez évben is kaptunk segítséget az idősnapi megemlékezésre. 

 
Végezetül, de nem utolsó sorban az Együttműködő Híradó 

szervezetek vezetőinek.  
 
Köszönjük a Ház vezetőinek és dolgozóinak a rendezvényeinkhez 

és összejöveteleinkhez szükséges feltételek biztosítását. Remélem, 
hogy a jövőben is számít hatunk segítségükre. 

 
 
Azt még be kell jelentenem, hogy ha a tagság elfogadja a beszámolót, 

azzal a jelenlegi vezetőség mandátuma befejeződik, megszűnik, 
továbbiakban a ma megválasztandó új vezetőség viszi tovább a tagozat 
irányítását. 

 
A közgyűlés az éves beszámolót egyhangúlag elfogadta. 
 
A jelölő bizottság beterjesztése szerint az új vezetőség 

megválasztásra került. 
 

 

     /Soós Tamás nyá. mk. alezredes/ 

    Tagozat elnöke 
         


