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 A Közgyűlést Egyesületünk 2013. 04. 25.-én 10 órakor tartotta a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Hungária körúti (a volt ZMNE) Dísztermében. A Himnusz 
elhangzását követően, mint levezető elnök, prof. dr. Rajnai Zoltán ezredes köszöntötte a 
tagságot, valamint a meghívott vendégeket.  
Vass Sándor mk. ddtbk. úr köszöntésekor tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Alapszabály 
értelmében őt kértük fel az Egyesület új Fővédnökévé, aki a felkérést köszönettel elfogadta.   
A határozatképesség megállapítása után ismertetésre került a közgyűlés napirendi pontjai, 
melyet a tagság egyhangúlag elfogadott. 
 Az első napirendi pont keretében Szabó József mk. ezredes úr - Honvéd Vezérkar 
Személyzeti Csoportfőnökségéről - a nyugállományú tagságot érintő változások tervezetéről 
tartott tájékoztatót, kiemelve az egészségügyi, szociális és kegyeleti  ellátás tervezett 
változásairól.   
 A második napirendi pont keretében tájékoztató hangzott el az előző közgyűlés óta 
végzett munkáról, ismertetésre került a 2012. évi pénzügyi beszámoló és mérleg, valamint az 
Ellenőrző Bizottság 2012. évi jelentése. 
Felker ezredes úr tájékoztatójában elmondta: Az elmúlt közgyűlésen új elnököt és gazdasági 
titkárt választottunk, egyúttal köszönetét fejezi ki dr. Lindner Miklósnak volt elnökünknek, 
alapító tagunknak, valamint Ölveczky Istvánnak, aki közel másfél évtizeden át, intézte 
gazdasági ügyeinket. Az ősszel megalakult az Ifjúsági Tagozatunk, tagjaik aktív munkát 
végeznek és munkájukkal segítik az elnökség tevékenységét. Segítettek az „Egyesületi 
Munkáért” elismerés előkészítésében, a Puskás Híradó új arculatának tervezésében és tervezik 
filmen megörökíteni egyesületünk életének eseményeit. Továbbra is kiváló kapcsolatot 
ápolunk a Puskás Távközlési Technikummal. Az iskola 100 éves évfordulója rendezvénye 
mellett számos jól sikerült közös megmozdulást szerveztünk. Elismerésünk jeleként a Bólyai 
Klubhoz hasonlóan, emlékszalagot kötöttünk a technikum zászlajára. Ott voltunk Puskás 
Tivadar halála 120. évfordulójára és az 1848-49 forradalom és szabadságharcra rendezett 
megemlékezésen. Megkoszorúztuk névadónk szobrát és síremlékét is.  
A vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrségi Dandár vezetésével, Kun Szabó István ddtbk. 
úrral aláírt újszerű együttműködési megállapodás új alapokra helyezte korrekt 
kapcsolatainkat. 
Számos sikeres kirándulást szerveztünk az elmúlt év során, melyeken örömmel üdvözöltük az 
együttműködő szervezetek tagjait is. Külön köszönet illeti Polyák Mihály, Havasi János, Soós 
Tamás bajtársainkat a szervezésekért. 
A Puskás Tivadar Híradó Bajtársainkért Alapítvány nagy segítséget nyújtott működésünkhöz 
és nehéz helyzetbe került tagjaink segítésében. Egyesületünk az elmúlt időszakban 800 ezer 
forint adományt kapott céljai megvalósításához 
Tagságunk is úgy ítéli meg, hogy célkitűzéseinket, a híradó szolgálat pozitív hagyományainak 
ápolásában, szellemi és tárgyi emlékeinek, munkakultúrájának megőrzésében, a bajtársi 
szellem megteremtésében, és erősítésében folyamatosan megvalósítjuk. 
 Hipszky Mária Gazdasági titkár jelentése alapján a 2012-es gazdasági évet a 
tervezett költségvetésnek megfelelően hajtottuk végre. Bevételeink a tervezetthez képest 
magasabbak lettek a 300.000,- PTHBA adománya révén. Kiadásaink a költségvetési tervnek 
megfelelően alakult a tervezetthez képest 1.527,-Ft-al költöttünk többet. A tárgyévben 
valamennyi pályázati támogatással rendben elszámoltunk.  
Az elmúlt évet takarékos, kiegyensúlyozott gazdálkodás jellemezte, köszönet érte Ölveczky 
István leköszönt gazdasági titkárnak és Klárikának. 
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 Bodnár Gyula az Ellenőrző Bizottság elnöke jelentésében hangsúlyozta, hogy az 
ellenőrzések rendben végrehajtásra kerültek, valamint a gazdasági teendők átadása is, 
zökkenőmentesen megtörtént. 
Ezt követően a tagság a 2012 évi beszámolót és a mérleget egyhangúlag elfogadta. 
Harmadik napirendi pont  a 2013-as munka és pénzügyi terv elfogadása volt.   
 Ügyvezető alelnökünk - Felker ezredes úr - hangsúlyozta, hogy folytatjuk a híradó 
szolgálat pozitív hagyományainak, a szolgálat szakmai kultúrájának ápolását, kiemelten 
névadónk Puskás Tivadar születése évfordulójáról és halálának 120. évfordulójáról, valamint 
a magyar írók és költők jeles évfordulóiról. 
Kiemelt feladatként jelentkezik 2013. szeptemberében, a Magyar Honvédség Híradók Napja 
eseménysorozat kiemelt részeként Egyesületünk megalakulása 15. évfordulója alkalmából a 
híradó együttműködő klubokkal, tagozatokkal, szekciókkal közösen, a Magyar Honvédség 
Híradó szervezetei bevonásával (felkérésével) kopjafát tervezünk felállítani „A híradó 
szolgálat katonái emlékére” Balatonkenesén a Honvéd Üdülő Kopjafa-parkjában.   
Figyelemmel kísérjük a törvényi változásokat, tagjaink életkörülményeit. Továbbra is 
szorosan együttműködünk a Puskás Tivadar Távközlési Technikum és Infokommunikációs 
Szakközépiskolával, Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség 
Dandárral. 
 Hipszky Mária 2013. évi pénzügyi tervről elmondta, hogy ebben az évben is a 
takarékos gazdálkodás a célunk, de méltó módon kell megemlékezni Egyesületünk 
magalakulása 15. évfordulójáról. Ismét le kell tenni a híradó szakma „névjegyét” egy két 
kiemelkedő szakmai rendezvénnyel (Híradók éjszakája, Kopjafa állítás, elismerés alapítása).  
A 2013-as év költségvetésében és valószínűleg az elkövetkező években is, a bevételek között 
kiemelt szerepet kap, tagjaink pontos tagdíjfizetése. 
A NEA pályázaton, pályázatunkat befogadták, megfeleltünk a pályázati feltételeknek, azt 
tartalmasnak ítélték, de pénzhiány miatt, a 241. tartalék helyre soroltak bennünket.  
A 2013-ra a bevételek között a tagdíj bevételt és a 2013. évi PTHBA adományával tudunk 
számolni. 
Ezt követően a közgyűlés egyhangú szavazattal úgy döntött, hogy elfogadja az egyesület 
2013. évi munka-feladat és pénzügyi tervét. 
 Negyedik napirendi pontban az Egyesület vezetése javaslatot tett „Egyesületi 
Munkáért” elismerés alapítására, melyet a tagság egyhangúlag elfogadott.  
Az elismerés adományozásáról a Közgyűlés dönt, a jelenlévők többsége támogatásával, az 
egyesület tagjai és elnöksége javaslatára, első alkalommal 2013. őszi közgyűlésén. Az 
elismerés „értékének” megőrzése érdekében, évente maximum 4 személy részére 
adományozható. Kivéve a megalakulás 15. évfordulóját, amely alkalomból maximum 8 
személy részesülhet az elismerésben. 
 Az ötödik napirendi pont keretében Csáky Ernő nyá. mk. ezds. és Puskás Attila 
„Puskás Tivadar emlékezete Erdélyben” címmel tartott diavetítéssel egybekötött tájékoztatást. 
A Közgyűlés befejezését követően Puskás Tivadar, Csáky Ernő és Dr. Rajnai Zoltán által írt 
„Puskás Tivadar, a nagy magyar feltaláló”, tudományt népszerűsítő könyvet lehetett 
megvásárolni.  
 A hatodik napirendi pontban „Posztumusz Örökös tiszteletbeli tag” címet 
adományozott a közgyűlés néhai Kézeli Tamás ezredes bajtársunknak. 
Az egyesületben végzett kiemelkedő társadalmi munkájáért, a híradó szolgálat 
hagyományainak ápolásáért, szakmai kultúrájának, szellemi értékeinek megőrzéséért, a 
gazdasági tevékenység közel másfél évtizedes támogatásáért és a bajtársi közösség 
erősítéséért Ölveczky Istvánné nyá. rendőr alezredes bajtársnőt, elismerésben részesítette az 
egyesület elnöksége. 
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Ezt követően a kerek évfordulósakat köszöntötték. 
A közgyűlés zárása a szózat meghallgatásával ért véget. 
Kialakult szokásainknak megfelelően ezután került sor a szerényen terített asztalok melletti 
baráti beszélgetésre. Ezek a találkozások adnak alkalmat a korábban együtt dolgozó 
bajtársaink élményeinek felidézésére, a barátságok ápolására és újak létesítésére.  
Jó egészséget kívánunk minden bajtársunknak. 
 
(a következő közgyűlés tervezett időpontja: 2013. október 11.!) 
A közgyűlésen elfogadott dokumentumok és a képek megtalálhatók az egyesület honlapján! 
 

Karsai Miklós nyá. hőr. mk. alezredes 
     

 

 

 

 


