Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület
2012. tavaszi közgyűlése
A Puskás Tivadar híradó Bajtársi Egyesület 2012. április 19-én, a szokásos első félévi
közgyűlését, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Dísztermében, tartotta. A közgyűlés a himnusz
meghallgatásával, illetve éneklésével kezdődött. Felker Lajos nyá. ezredes (ügyvezető alelnök)
levezető elnök nyitotta meg a közgyűlést, köszöntötte a vendégeket és a tagságot. Kiemelten
köszöntötte a BEOSZ új elnökét, hisz hosszú idő után ismét magas szinten képviseltette magát
ernyőszervezetünk. Külön köszöntötte az Altiszti Akadémia megjelent, érdeklődő hallgatóit.
A megjelent 138 fő egyesületi tag elfogadtatta az elnökség javaslatát, a meghívóban is kiküldött
napirendi pontokat.
Elsőnek dr. Lindner Miklós nyá. altábornagy egyesület elnökének beszámolója került
napirendre. A beszámolóban kitért a legutóbbi közgyűlésünk óta eltelt félévben bekövetkezett
hazai és nemzetközi eseményekre. Megemlítette az ez évben életbe lépett új Alaptörvényt, az
Alaptörvényből származó sarkalatos törvények és ezek átmeneti rendelkezéseit, amelyek az
állampolgárok fokozott érdeklődését váltotta ki. Különösen igaz ez az új Civil Törvényre, amely
érdeklődés középpontjában áll, mivel valamennyi társadalmi szervezetet érinti, meghatározza a
szervezet helyét, szerepét és új dimenzióba helyezi. Az egyesületünk tagsága folyamatosan
figyelemmel kíséri a változásokat. Minden jogszabályi előírásnak igyekszünk megfelelni,
jelenleg nincs olyan akadály, mely gátolná egyesületünk további működését.
A szolgálati nyugdíj öregségi nyugdíjra történt átalakítása különösen az előrehozott
korhatár előtti nyugdíj és bizonyos évfolyamoknál a szolgálati járandóság egyesületünk fiatalabb
tagjainál okozott gondot. Azon bajtársaink (egyesületünk tagjai), akikre az öregségi nyugdíjtól
eltérő rendelkezések vonatkoznak, a negatív anyagi vonzatait csak az önkéntes tartalékos
szolgálat vállalása tudja részben feloldani. Ezért javasoljuk valamennyi érintett bajtársunknak az
önkéntes tartalékos szolgálat vállalását.
Az elnök örömmel jelentette be, hogy az elmúlt félévbe előreléptünk az elektronikai
kommunikáció területén. Ma már önálló saját tulajdonú domén névvel rendelkező honlappal
rendelkezünk, ami a kölcsönös kommunikációban hordoz komoly értéket. Közelebb hozza az
elnökséget és a tagságot, és ma már szinte a teljes tagság számára rendelkezésre áll. Kérte a
tagságot, hogy segítsék a honlap tartalmi fejlesztését, naprakészségét, írjanak cikkeket, melyeket
a Puskás Híradó kiegészítéseként tudnánk megjelentetni. Célunk, hogy egyesületünk egészét
érintő kérdések, adatok a honlapra felkerüljenek, és ott fellelhetőek legyenek. Tervezzük, hogy
alapítványunk is jelentőségének megfelelő helyet kapjon a honlapon. Egyébként a Civil törvény
előírásai is indokolják a minőségi elektronikus levelezést, adatszolgáltatást.
Továbbiakban kitért a tagdíjfizetésre, mint működésünk egyik meghatározó és
nélkülözhetetlen alapjára. Megelégedéssel és köszönettel fogadta a tagságdöntő többségének azt
a nagylelkűségét, amivel a kötelező tagdíjat túlfizetik. Ugyanakkor van egy szűk kisebbség,
amely tagdíjfizetési kötelezettségét elhanyagolja, az erre vonatkozó felszólításinkat figyelmen
kívül hagyja, ez egyesületből való kilépési szándékát egzakt módon nem jelzi. Az nem fordulhat
elő, hogy bárkit elengedünk, ha fizetési gondjait jelezi. A hatályos Alapszabály szerint 45
bajtársunkat szólítottuk fel elmaradása rendezésére ez év április 30.-ig. Ennek elmaradása esetén
kényszerülünk élni az Alapszabály előírta törléssel. Az elmúlt években, 8 esetben kellett
alkalmazni ezt a szabályt.
A társadalmi szervezetek állami támogatásának csökkenése, arra kényszerít bennünket,
hogy szorosabban támaszkodjunk a tagdíjakra, a pályázatokra, az alapítványi támogatásokra.
Mert az ernyő szövetségeinknél szövetségi tagdíjat kell fizetnünk minden egyes nyilvántartott
tagunk után. A közelmúltban lezajlott BEOSZ tisztújító közgyűlésen a többség megszavazta az
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eddigi Szövetségi Tagdíjat, ami a minimál nyugdíj havi összegének 1 %-a ami jelenleg is 285.Ft. Ezt az összeget át kell utalnunk minden egyes tagunk után.
A közgyűlés egyik fontos feladata a 2011. évi mérleg elfogadása. Ennek az ad kiemelt
jelentőséget, hogy az új jogszabályi előírás szerint, a mérleget be kell nyújtanunk az Országos
Bírósági Hivatalhoz. Ez az egyik feltétele Egyesületünk további működésének.
Befejezés képen kitért egy személyi bejelentésre. Így folytatta: Magam betöltöttem a 80.
életévemet. 14 éve – megalakulása óta – az egyesület elnökeként dolgozom nagyszerű
társaimmal. Úgy gondolom itt az ideje a fiatalításnak, hogy ez az ismert és egyre elismertebb
egyesület még sokáig fogja mindazok kezét, akik valaha ezért a szolgálatért oly nagyon sokat
tettek. Kérem, értsétek meg és fogadjátok el, hogy az őszi közgyűlés kezdetén le fogok mondani
elnöki tisztemről.
Kérlek benneteket a jelölőbizottság támogatására, hogy a terveink szerint október 11-i őszi
közgyűlésen megválaszthassuk az egyesületünk következő elnökét.
Magam az egyesület tagjaként, a rendelkezésre álló lehetőségek keretében, részt kívánok venni
az egyesület munkájában.
Majd megköszönte a megtisztelő figyelmet.
Folytatásban a levezető elnök Felker Lajos beszámolt az egyesület 2011 évi pénzügyi
gazdálkodásáról és a mérleg egyenlegéről. Kitért, arra, hogy teljesült a bevételi terv, a tagság
önkéntes hozzájárulásának köszönhetően. A kiadásokat a takarékos gazdálkodás eredményeként
a tervezett összegnek csak a 89%-át használtuk fel. Így az éves egyenleg az évvégére 30%-os
pozitívumot mutat (2011-ben a vagyongyarapodásunk 114.622-Ft. volt). Az Egyesület vagyona
2011. december 31.-én: 1.219.184.- Ft.
Ezután ismertette az új jogszabályok előírásait, ami alapján egyesületünknek a mérleget 2012.
május 31.-ig a közgyűlésen el kell fogadni és az Országos Bírósági Hivatalnak papíralapon meg
kell küldeni. Továbbá legalább két év mérlegét a honlapon nyilvánosságra kell hozni. Jelenleg a
2007-2010. évek adatai megtalálhatóak a honlapunkon.
Ezt követően átadta a szót Bodnár Gyula nyá. alezredesnek, az Ellenőrtő Bizottság
elnökének aki ismertette az Ellenőrző Bizottság 2011-évi beszámolóját. Megállapítást nyert,
hogy az ellenőrzések során hiányosságokat, szabálytalanságokat nem tapasztaltak. Valamint,
hogy az elnökség az egyesület érdekeit szem előtt tartva végezte munkáját, a tagság vagyonával
takarékosan gazdálkodott. Továbbá beszámolt arról, hogy az Elnökségi ülések a meghirdetett
napirendi pontok szerint kerültek levezetésre. A határozatképesség minden esetben biztosított
volt. A tárgyalt napirendi pontokról jegyzőkönyv készült, a javaslatok többségi szavazással
kerültek elfogadásra. Valamennyi rendezvény jó hangulatban, demokratikus szellemben folyt.
Két alkalommal tartottak pénzügyi revíziót, ahol ellenőrzésre került a Naplófőkönyv, a hozzá
tartozó banki és pénztári bizonylatok. Számszaki helyességet, az utalványozás megtörténtét, a
bizonylati fegyelem betartását, a könyvelt bizonylatok iratainak és mellékleteinek meglétét,
tárolásának szabályait ellenőrizték. A Naplófőkönyv és a tárgyi eszköznyilvántartó vezetése
egész évben folyamatos volt. Minden bizonylat, a könyvelés sorrendjében lefűzésre, évenkénti
archiválással irattározásra került. Hiányosságot nem tapasztaltak.
Megvizsgálták az elkészített 2011. évi mérleget és az eredmény levezetését, ezekben
hiányosságot nem tapasztaltunk. Külön kell szólt a 2012. évi költségvetés tervezéséről, melyet
részletesen elemeztek. Ezek a számadatok az elmúlt időszak tapasztalatai alapján kerültek
összeállításra. Ezen tények alapján a 2011. évi mérleget és a 2012. évi pénzügyi tervet a
közgyűlésnek elfogadásra javasolta.
A beszámolóhoz kapcsolódva szót kért a márciusban megválasztott BEOSZ új elnöke
Kelemen József nyá. altábornagy. Az új elnök üdvözölte a közgyűlést és kiemelte a PTHBE
szerepét és jelentőségét a civil szerveződés folyamatában. Az egyesület példamutató munkát
végez a híradó bajtársak összefogásában, az érdekeik képviseletében. A mai nehéz gazdasági
helyzetben, amikor szűkülnek a lehetőségek, egyre kevesebb állami támogatásra számíthatunk,
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ugyan akkor sosem volt ilyen nagy szükség a bajtársiasságra, a segítőkészségre és a
katonanemzedékek összefogására.
A bajtársiasság, az egyesület fontos értékei közé tartozik, melynek ápolása az egyik legfontosabb
feladata. Ha mind ezeket figyelembe vesszük, akkor csak elismerően beszélhetünk a bajtársi
egyesület 14 éves tevékenységéről. A BEOSZ előtt is új kihívások állnak. A megváltozott
társadalmi, gazdasági és jogi környezetben, amelyhez a szövetségnek is alkalmazkodnia kell. A
szövetség fő feladata, a tagságunk érdekképviselete, a katonai hagyományok ápolása, és a
bajtársiasság szellemében a közösségek összefogása. Ami nem kis feladatot jelent az ismert
körülmények között. Sok mindent a magunk erejéből kell megoldani, de elsősorban meg kell
tanulnunk a közös gondolkodást, a jó kezdeményezések felkarolását, az egyesületek munkájának
koordinálását, mind ezek szükségesek a sikeres bajtársi érdekképviselethez. Befejezésül kitért
arra, hogy az anyagi lehetőségek figyelembevételével a jövőben is számíthat a Puskás Egyesület
a BEOSZ támogatására.
Péter László nyá. ezredes, egyesületünk tagja, a HOKOSZ elnöke, hozzászólásában
köszöntötte az egyesület tagságát, kiemelve az egyesület által folyamatosan végzett kiemelkedő
közösségi munkát. Szólt a jogszabályi változások egyesületet érintő hatásairól és arról a
munkáról, melyet a HOKOSZ végez, ezen hatások, minimalizálása érdekében. Vázolta a
szövetség kezdeményezéseit a klubok, egyesületek működési feltételei magtartása, illetve ahol
lehetséges javítása érdekében. A BEOSZ-HOKOSZ együttes munkájától eredményeket remél az
idősügyi tárgyalások során. Befejezésül kérte munkájukhoz a Puskás Egyesület további
támogatását.
Ezt követően a 2011-évi gazdasági mérleg, valamint a 2012. évi munka és pénzügyi terv
megtárgyalása és elfogadása következett, melyeket a tagság egyhangúlag elfogadott.
A következő napirendben a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről nagy érdeklődés mellett
tartott előadást Prof. Dr. Rajnai Zoltán mk. ezredes. Bemutatta az új felállású egyetemet,
amelynek egyik kara a katonai tisztképzés.
A negyedik napirendben került sor az elnök bejelentése miatt szükségessé vált
jelölőbizottság megválasztására. A bizottság elnökének egyhangú szavazás alapján a közgyűlés B
Nagy Pétert választotta, tagjainak pedig Polyák Mihály és Ladiszlajdesz László bajtársakat.
Folytatásban az 5. napirendben megválasztásra kerültek az „Örökös Tiszteletbeli és
Tiszteletbeli tagok”. Dr. Lindner Miklós röviden indokolta az Örökös Tiszteletbeli és a
Tiszteletbeli tagokra vonatkozó javaslatait, az egyesület munkáját elősegítő áldozatos
tevékenységeiket, amely alapján kiérdemelték a megtisztelő cím oda ítélését.
A közgyűlés egyhangú szavazati aránnyal úgy döntött, hogy „Örökös Tiszteletbeli tag”
címet adományoz:
- Bodnár Gyula nyá. alezredesnek, az Ellenőrző Bizottság elnökének,
- Solti István nyá. mk. alezredesnek, az egyesületalapító tagjának,
- Dr. Sudár Tamás bajtársnak, és
- Varró Ferenc nyá. mk. ezredesnek, az egyesületalapító tagjának.
„Tiszteletbeli tag” címet adományoz:
- Mayer Zoltán nyá. alezredesnek, az Esze Tamás Honvéd Nyugdíjas Egyesület korábbi
elnökének, és
- Zsombor Tibor úrnak.
A határozat ismertetésének ütemében az Egyesület elnöke átadta az elismeréseket.
A szavazás végén a levezető elnök Gratulált az Örökös Tiszteletbeli és a Tiszteletbeli tagoknak.
Ezután az elnök köszöntötte a jubileumi születésnapos egyesületi tagokat, akiknek
elismerő oklevelet adott át.
Dr. Lindner Miklós részére az oklevelet 80. születés napja alkalmából Szepezdi Dezső
nyá. ezredes egyesület tiszteletbeli elnöke adta át. Aki méltatta az elnök 14 éves tevékenységét,
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amit az egyesület megalapítása óta végzett, és az egyesület tagsága nevében kívánt neki nagyon
sok örömteli napokat és jó egészséget.
Vass Sándor mk. ezds., a HVK Híradó- és Informatikai Csoportfőnökség, megbízott
csoportfőnöke az aktív híradó állomány nevében köszöntötte a 80 éves elnökünket.
Prof. Dr. Rajnai Zoltán mk. ezds. a NKE híradói nevében köszöntötte az elnököt.
Pristyák János mk. ezds. a
MH Támogató Dandár Parancsnoka
és híradói nevében emléktárgyat
adott át a születésnapját ünneplő
elnöknek.
Dr. Horvát László a Puskás
Tivadar
Távközlési
Technikum
igazgatója, az Egyesület alelnöke, a
technikum tanulóival közösen egy
rövid, humoros köszöntő műsort
adtak elő a 80 éves elnök tiszteletére.
Ezzel is emelték az ünneplés
színvonalát,
és
a
közgyűlés
hangulatát.
A közgyűlés befejező szakaszában, egy igazi élményt adó
műsorban volt része a tagságnak. Meghívottként fellépett Botorók
Annamária óvónő, népdal énekes Erdélyből. A hagyományos
magyar és erdélyi népdalok mellett népszerű katonadalokat adott
elő. A hallgatóság vastapssal jutalmazta az előadóművész 30 perces
műsorát, amit később még szóban is megköszönték azok a
résztvevők, akik autogramot kértek tőle az előadás után.
A közgyűlést levezető elnök, megköszönte a tagságnak és a
vendégeknek a részvételüket, zárszavában invitálta a programban
betervezett közgyűlés utáni kötetlen baráti beszélgetésre az ország
különböző részén lakó híradó bajtársakat. Ahol rendelkezésre állt
egy kis harapnivaló és egy-két pohár ital, ami mindenkinek jól eset
a haza utazás előtt.
Ahogy fogyott a felszolgált szendvics és az ital, úgy távoztak és
köszöntek el egymástól a távol lakó bajtársak, végül szép lassan
mindenki hazaindult, de megígérték egymásnak, hogy az őszi közgyűlésen újból itt lesznek.
Soós Tamás nyá. alezredes
Egyesület tagja

