
 
HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR 

Székesfehérvári Szervezete 

- Kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet - 

8000. Székesfehérvár , Malom utca 2.  Tel./ Fax: 00-36-22 -311-255, www.htbkszfvar.hu, 

email:htbk.szfvar@regiment.hu 

 
Nytsz: 23/30/2011 

 

A Baráti Kör tisztújító Közgyűlése.  

 

Ideje: 2011. március 18. 16:00 óra 

Helye: Székesfehérvár – Helyőrségi Klub színházterem 

            

Az elnökség Tagjai: Karsai Béla elnök Levezető elnök 

                   Dr. Görög István titkár 

                   Orgovány István a FEB elnöke 

                                  Sándor Csaba Gazdasági Vezető 

 

Az elnök bejelentette: A szervezet taglétszáma 201 fő, a jelenléti íven aláírtakkal 

megegyezően jelen van 74 fő, ez kevesebb, mint a taglétszám fele (50% + 1 fő, 

ezért megállapította, hogy a közgyűlés nem határozatképes. 

 

16. óra 30’-kor bejelentette a közgyűlésnek, hogy az alapszabály 

IX. fejezet 9.1.10. pontja alapján a közgyűlés határozatképes. 75 fő. 

 

Az elnök köszöntötte a vendégeket és a megjelenteket, külön azon tagokat, akik 

először vettek részt a közgyűlésen. Az alábbi 9 fő. 

 

1. Kauferné Vigh Márta, 

2. Mihókné Pluhár Teréz, 

3. Jámbor Ferencné, 

4. Sárközi Tamás, 

5. Birkás Józsefné, 

6. Sipos Vilmos, 

7. Fucsku Sándor, 

8. Halmosi János, 

9. Dr. Cser-Palkovics Andrást. 

 

Az elnök szeretettel köszöntötte a szervezet legidősebb alapító és örökös tagját 

Antalfia Jenő urat, aki a napokban tölti be a 90. élet évét. A szervezet nevében 

ajándékot nyújtott át részére, a tagság tapssal köszöntötte az ünnepeltet. 

 

Külön köszöntötte Papp István tagtársunkat, akiért 91 napig aggódott a családja, 

barátai, az egész ország, külön is a Baráti Körünk melynek Papp István 6 éve 

tagja. Közösen reménykedtünk a kiszabadulásában, mondta. Részére szintén 

ajándékot adott át.  

 

A résztvevők egy perces néma felállással emlékeztek az elmúlt közgyűlés óta 

elhunyt Nagy Lajos és Papp László tagtársainkra. 

 

http://www.htbkszfvar.hu/
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Az Elnök a Jegyzőkönyvvezetőnek: Stégner Lajosnét,  

jegyzőkönyv hitelesítőnek: Kolozsváry Kendét, és Horváthné Horváth Ilonát 

javasolta,  majd szavazásra bocsátotta azt. 

A javaslatot a tagság ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, majd felkérte 

a jegyzőkönyv vezetésére Stégner Lajosné tagtársunkat.  

 

Bejelentette, hogy a 2007 évi közgyűlésen megválasztott Jelölő Bizottság 

mandátuma 2011.-ig azaz a mai közgyűlésig érvényes. 

A Jelölő Bizottságot felkérte, hogy kezdje meg munkáját.  

                           Elnöke:  Bozai István 

                           Tagjai:   Lugosi Tamás  

                                         Miklós József  

                Ismertette a Választmány javaslatát a közgyűlés napirendjére, mely 

                Javaslat megegyezik a meghívóban szereplő napirendi pontokkal.  

 

1. Beszámoló a Baráti Kör elmúlt évben végzett munkájáról, javaslat a 2011. évi 

Cselekvési Tervre. 

Előterjesztő: Dr. Görög István titkár 

 

2. Beszámoló a gazdálkodás és a költségvetés helyzetéről. A közhasznúsági jelentés.  

Előterjesztő: Sándor Csaba volt gazdasági vezető 

 

2011. évi költségvetési terv ismertetése, elfogadása. 

Előterjesztő: Horváth Attila gazdasági vezető 

 

3. A Felügyelő Bizottság elnökének jelentése. 

Előterjesztő: Orgovány István a FEB elnöke 

 

4. Vita a beszámolókról, a 2011. évi tervekről, közgyűlési határozathozatal azok 

elfogadásáról. 

Vitavezető: Karsai Béla elnök 

 

5. Alapszabály módosítása 

Előterjesztő: Dr. Bordács István 

 

6. Elismerések, emléklapok adományozása. 

 

7. A Választmány és a FEB tagjainak, a Fegyelmi Bizottság, a Jelölő Bizottság és a 

Küldöttek megválasztása 

Előterjesztő: Bozai István jelölő bizottsági elnök. 

 

8. Baráti beszélgetés - fogadással. 

 

           Szavazásra bocsátotta a javaslatot, majd megállapította, hogy: 

a Választmány által beterjesztett napirendi pontokat a Közgyűlés ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta!Az elnök felkérte az előterjesztőket, hogy egyenként 

tartsák meg beszámolójukat. 
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1. Napirendi pont: 

 

- Beszámoló a Baráti Kör elmúlt évben végzett munkájáról, javaslat a 2011. évi 

Cselekvési Tervre. 

             Előterjesztő: Dr. Görög István titkár 

 

2. Napirendi pont: 

 

- Beszámoló a gazdálkodás és a költségvetés helyzetéről, és a közhasznúsági jelentés 

ismertetése.     

             

                   Előterjesztő: Sándor Csaba volt gazdasági vezető 

 

 

- A 2011. évi költségvetési terv ismertetése. 

             

                   Előterjesztő: Horváth Attila gazdasági vezető 

 

3. Napirendi pont 

- A Felügyelő Bizottság jelentésének ismertetésére. 

      

                             Előterjesztő: Orgovány István FEB Elnök 

 

4. Napirendi pont: 

 

Megköszönte a beszámolókat, majd megnyitotta a vitát és, felkérte a tagságot mondják el 

hozzászólásukat, javaslatukat, véleményüket. 

 

Hozzászólások:  

- Dr. Gamauf András: hozzászólásában, a cselekvési tervhez kapcsolódóan 

elmondta, hogy szeretné kérni a választmányt, hogy segítsen abban, hogy a Bella 

Itália ünnepség keretén belül megnyitott” 150 éves Olaszország” című kiállítást ne 

vigyék el Székesfehérvárról. Kihasználta a lehetőséget, hogy a Polgármester Úr 

segítségét kérje szintén ez ügyben. Fontosnak tartja a hagyományok ápolását. A 

török katonai szervezettel szeretné, ha felvenné a szervezetünk a kapcsolatot. 

- Debreceny János: a HMGO nevében beszélt, megelégedetten mondta, hogy 

ismeretlen magyar katona emlékművét avatták fel Romániában, Bukarestben, az 

ottani kapcsolatait is felajánlotta a szervezetnek, közös együttműködés céljából.  

- Jobbágy Antal: elmondta, hogy rendszeresen látogatja Székesfehérváron a hadi 

sírokat, véleménye szerint nagyobb megbecsülést kellene adni a hősöknek. 

- Tóth Sándor: egyre több feladatot akarunk bevállalni, de nem kell mindenben részt 

vennie a szervezetnek, a költségvetés csökken, a meglévő feladatokat csináljuk meg 

komolyan. 

- Mihókné Pluhár Teréz: pedagógusként azon dolgozik, hogy a lehetőségeket 

megkeresse, és minél több pályázaton részt vegyenek az iskolák, hogy meglegyen a 

háttér a fiatalok honvédelemre való nevelésére, valamint minél több iskolát 

bekapcsolni ezekre a programokra, és a hagyományok őrzését megtanítani a 

diákoknak. A rendezvényeken való részvétel mindig nagy élmény a számukra. A 

célja, hogy még többen hirdessék a HTBK cselekvési tervében szereplő ifjúsági 

rendezvényeket. 
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- Szelekovszky Ernőné: Pedagógusként szintén fontosnak tartja a hazafias nevelést. 

Véleménye szerint át kellene gondolni a cselekvési tervet, miért terveznek be több 

programot, ha keret nincs rá? 

 

Az elnök megköszönte a hozzászólásokat, egyetértett a jó ötletekkel, de felhívta a  

figyelmet, hogy a keretek behatárolják a lehetőségeket, majd a vitát lezárta! 

  

 

      Az elnök  szavazásra bocsájtotta a „szervezet választmányának beszámolóját a Baráti 

      Kör 2010.évi munkájáról” 

      Szavazás: 

      A nyílt szavazás eredménye, hogy ellenszavazat és tartózkodás nem volt. 

 Megállapította, hogy a beszámolót a tagság egyhangúan 

      elfogadta, majd ismertette a határozatot. 

       
A Közgyűlés 1/2011 (III.18.) számú határozata 

 

A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta  „A szervezet 

választmányának beszámolóját a Szervezet 2010.évi munkájáról.” 

 

     

      Szavazásra bocsájtotta”A Baráti Kör.2011.évi cselekvési tervét”  

      Szavazás: 

      A nyílt szavazás eredménye, hogy ellenszavazat és tartózkodás, nem volt. 

      Ezért megállapította, hogy a Cselekvési Tervet a tagság egyhangúan 

      elfogadta, majd ismertette a határozatot. 

  

A Közgyűlés 2/2011 (III.18.) számú határozata 

 
A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta a 
Szervezet 2011 . évi cselekvési tervét. 

 

      Szavazásra bocsájtotta,”a szervezet választmányának beszámolóját a Baráti Kör 2010.évi 

      gazdálkodásáról és a 2010.évi közhasznúsági jelentést” 

      Szavazás: 

        

      A nyílt szavazás eredménye, hogy ellenszavazat és tartózkodás nem volt. Ezért  

      megállapította, hogy a beszámolót valamint a 2010 .évi közhasznúsági  jelentést a tagság 

      egyhangúan elfogadta, majd ismertette a határozatot. 

       

 

A Közgyűlés 3/2011 (III.18.) számú határozata 

 

 A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta, a szervezet 

2010. évi gazdálkodásáról és a 2010. évi közhasznúsági jelentést”.  

       

      

      Szavazásra bocsájtotta”a Baráti kör 2011.évi pénzügyi tervét”azzal hogy a választmányt 

      feljogosítja a tagság 1 millió Ft értékhatárig, terven felüli feladatok vállalására, továbbá a  

      benyújtott jogcímek közti értékhatár nélküli átcsoportosításra. 
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      - a választmány kötelezettségvállalásra csak is a realizált bevételek terhére jogosult,        

amibe bele értendő a megnyert pályázatra vonatkozó szerződés.” 

      Szavazás: 

      A nyílt szavazás eredménye, hogy ellenszavazat és tartózkodás nem volt. Ezért 

      megállapította, hogy a tagság  egyhangúan elfogadta a  baráti kör 2011.évi pénzügyi 

      tervét, az javasolt feltételek mellet,majd  ismertette a határozatot. 

 

A Közgyűlés 4/2011 (III.18.) számú határozata 

 

A közgyűlés ellenszavazat, és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta a szervezet 

2011. évi pénzügyi tervét. A mérleg főösszeg 49,611 mFt, a 2010. évi közhasznú 

eredmény - 5,627 mFt, vállalkozási eredmény 36 ezer Ft.  

 

Elfogadta a Szervezet 2011. évi pénzügyi tervét, azzal, hogy:  

- a választmányt feljogosítja 1 millió Ft értékhatárig terven felüli feladatok 

vállalására, továbbá a benyújtott jogcímek közti értékhatár nélküli 

átcsoportosításra.  

- a választmány kötelezettségvállalásra csak is a realizált bevételek terhére 
jogosult, amibe bele értendő a megnyert pályázatra vonatkozó szerződés.”.  

 

Szavazásra bocsájtotta, a Felügyelő Bizottság beszámolóját a Baráti  Kör 2010.évi 

gazdálkodásának ellenőrzéséről,tapasztalatairól. 

Szavazás 

A nyílt szavazás eredménye, hogy ellenszavazat és tartózkodás nem volt. Ezért  

megállapította, hogy a tagság egyhangúan elfogadta a FEB beszámolóját, majd ismertette 

a határozatot. 

  

A Közgyűlés 5/2011 (III.18.) számú határozata 

 

A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta a Felügyelő 
Bizottság jelentését a szervezet 2010. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről, 
tapasztalatairól. 

 

 

Az elnök felolvasta Warvasovszky Tihamér úr levelét, melyben megköszönte a baráti kőr 

tagjainak, hogy az elmúlt években támogatták munkáját. Meggyőződése szerint a Baráti 

Kör munkáját nagyban tudná segíteni Székesfehérvár Önkormányzata. Az egyesület Új 

Elnökének a Város jelenlegi polgármesterét dr. Cser-Palkovics Andrást javasolja, aki 

eddig is, mint önkormányzati képviselő fontosnak tartotta a Baráti Kör tevékenységét, és 

segíteni fogja a további célok megvalósítását is! 

 

  

5. Napirendi pont:   
   A HTBK Alapszabály módosítása 

                  Előterjesztő: Dr. Bordács István 

 

         Az alapszabály módosítás indoka: Az alapszabály rendelkezései szerinti vezetési 

modell a választmány tagjai közötti feladatmegosztást kissé ellentmondásosan, 

kívülállók számára szokatlanul strukturálja. Nevezetesen a választmány titkára általános 

és teljes jogkörű helyettese az elnöknek, és teljes jogú képviselője a szervezetnek, míg 
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az elnökhelyettesek csak az elnök megbízása alapján, a megbízás korlátai között 

jogosultak az elnök helyettesítésére és a szervezet képviseletére. A baráti kör 

működése, a nyilvánosság előtti megjelenése, szempontjából is alkalmasabb feladat 

megosztási rendnek mutatkozik, hogy a nevében is helyettesítő funkciót ellátó alelnök 

lép fel általános helyettesként és nem a titkár. Mivel azonban három elnökhelyettesi 

státuszt tartalmaz az alapszabály, mely státuszok a gyakorlat által is bizonyítottan 

szükségesek a baráti kör hatékony működéséhez, szükségesnek mutatkozik, hogy ne 

mindhárom, hanem csak az egyik alelnök rendelkezzen általános helyettesítő és 

képviseleti joggal. A többi alelnök pedig az eddigi rend szerint, az elnök megbízása 

alapján rendelkezzen képviseleti jogosultsággal. 

 

        

         Az alapszabály módosítás célja: A választmány és azon keresztül a szervezet 

működésének hatékonyabbá tétele a képviseleti jogkör részbeni újraszabályozásával. 

Jelesül az „ELSŐ ALELNÖK” státusz megalapítása, és felruházása a baráti körnek az 

"ELNÖK" utáni, de korlátozás nélküli képviseleti jogkörrel; a „TITKÁR” 

feladatkörének újra szabályozása az általános képviseleti jogkör megvonásával; a 

tisztségviselők választása rendjének, és egyéb kapcsolódó rendelkezéseknek a 

változásokhoz igazítása. Az első alelnök és az alelnökök megtartják egymáshoz képesti 

mellérendeltségi viszonyukat. Az alelnököket továbbra is a Választmány, illetve maga 

az elnök kérheti fel feladat ellátására – az első alelnököt ez a jog nem illeti meg.  

  

         SZÖVEGSZERŰ JAVASLAT: piros színnel, egyszeri áthúzással szerepel, az eredi 

szöveg törlendő része. 

        A vastag, dőltbetűs, aláhúzott szövegrész a javasolt módosítás 

        9.1.6. A Közgyűlés összehívása a Választmány elnöke, vagy akadályozatása 

         esetén az első alelnök megbízása alapján a titkár által aláírt, írásbeli meghívónak a tagok 

részére történő kézbesítése útján történik.  A meghívás akkor tekinthető 

szabályszerűnek, ha a Közgyűlés tervezett időpontja előtt legalább 10 nappal a tagok a 

napirendet is tartalmazó meghívót kézhez kapják. 

 

 

 9.1.12.2. A Választmány tagjainak és tisztségviselőinek (elnök, első                           

alelnök, titkár, ügyvezető, gazdasági vezető, további tagok és      póttagok), a Felügyelő 

Bizottság elnökének és tagjainak, a Fegyelmi Bizottság elnökének 

 
         9.1.6. A Közgyűlés összehívása a Választmány elnöke, vagy akadályozatása 

         esetén az első alelnök megbízása alapján a titkár által aláírt, írásbeli meghívónak a tagok 

részére történő kézbesítése útján történik.  A meghívás akkor tekinthető 

szabályszerűnek, ha a Közgyűlés tervezett időpontja előtt legalább 10 nappal a tagok a 

napirendet is tartalmazó meghívót kézhez kapják. 

          9.1.12.2. A Választmány tagjainak és tisztségviselőinek (elnök, első alelnök, 

alelnökök, titkár, ügyvezető, gazdasági vezető, további tagok és      póttagok), a 

Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak, a Fegyelmi Bizottság elnökének 
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és tagjainak, a Jelölő Bizottság elnökének és tagjainak az Országos Szervezet                

Küldött  értekezlete küldötteinek egyenként nyílt szavazással történő megválasztása, 

visszahívása. A visszahívás összeférhetetlenség esetén kötelező; 

 

         9.1.13. A Közgyűlést a Választmány elnöke, akadályoztatása esetén az első alelnök a 

titkára vezeti. 

 

 

        9.2.5. A Választmányt az elnök, az első alelnök, két három alelnök, a titkár, az 

ügyvezető, a gazdasági vezető, valamint négy választmányi tag alkotják, akiket a 

Közgyűlés 4 évi időtartamra választ. 

 

 

      9.2.7. A Választmány üléseit szükség szerint, de legalább kéthavonta tartja.  A 

Választmány üléseit az elnök, vagy akadályoztatása esetén az első alelnök 

megbízása alapján a titkár a tervezett napirendet, az ülés helyét és idejét tartalmazó 

írásbeli meghívóval hívja össze úgy, hogy a meghívót a testület tagjai, valamint a 

tanácskozási joggal résztvevő meghívottak, az ülés előtt legalább 5 nappal kézhez 

kapják. 

 

  

      9.2.9.  A Választmány akkor határozatképes, ha azon tagjainak többsége (legalább 6 fő) 

jelen van.  A testület ülését az elnök, vagy akadályoztatása esetén az első alelnök a 

titkár vagy az alelnökök egyike vezeti. A Választmány ülésére minden esetben meg 

kell hívni a Felügyelő Bizottság elnökét, aki azon tanácskozási joggal vesz részt. 

 

 

     10.1. A Baráti Kört és a Választmányt az elnök és az első alelnök a titkár önállóan 

képviseli harmadik személyek és a hatóságok előtt. Akadályoztatásuk esetén, az elnök 

megbízása alapján, egy alelnök jár el. 

 

 

    10.2. A bankszámla feletti rendelkezési jogot a Baráti Kör Választmányának tagjaiból az 

elnök, az első alelnök, az alelnökök, a titkár, az ügyvezető, vagy a gazdasági vezető 

közül bármely két személy együttesen gyakorolja.  Az utalványozási jog az elnököt, az 

első alelnököt,  és az alelnököket, és a titkárt önállóan megilleti. 

 

    11.1. A Választmány elnöke: 

 

             önállóan jogosult a Baráti Kör képviseletére, ellátja a Közgyűlés által rábízott 

             feladatokat   

11.1.1.1. gyakorolja a bankszámla feletti rendelkezési jogot (az első alelnökkel a titkárral 

közösen), továbbá az utalványozási jogot önállóan; 

11.1.1.2. a Baráti Kör gazdálkodását irányítja, gyakorolja az aláírási, utalványozási jogot; 

11.1.1.3. a Baráti Kör alkalmazottja tekintetében munkáltatói jogokat gyakorol; 

11.1.1.4. gondoskodik a Választmány többi tagjának irányításáról, munkájuk ellenőrzéséről; 

11.1.2. gondoskodik a Közgyűlések és a Választmányi ülések összehívásáról, megtartásáról és 

dokumentálásáról; 

11.1.3. ügyel a Baráti Kör alapszabályának, a jogszabályok betartására;  

11.1.4. indokolt esetben elrendeli a fegyelmi eljárást; 
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11.1.10. folyamatosan végzi mindazokat a feladatokat, meghozza azokat a döntéseket, 

amelyeket jogszabály, vagy az alapszabály (ügyrend) nem utal a közgyűlés, illetve a 

Választmány illetve a felügyelő szerv hatáskörébe. 

 

 

11.2. A Választmány alelnökei alelnöke: 

 

11.2.1. Az első alelnök: 

11.2.1.1. A választmány elnökének általános és teljes jogkörű helyettese 

11.2.1.2. önállóan jogosult a Baráti Kör képviseletére; 

 

11.2.2. Alelnök: 

 

11.2.2.1. akadályoztatása esetén, megbízás alapján helyettesíti az elnököt, és ellátja a 

Választmány és az elnök által rábízott feladatokat.   

 

11.3. A Választmány titkára: 

11.3.1. a Baráti Kör operatív ügyintézője önállóan jogosult a Baráti Kör képviseletére; 

11.3.2. az elnökkel (első alelnökkel, az alelnökkel és az ügyvezetővel) együttesen jogosult a 

bankszámla feletti rendelkezésre; 

11.3.3. ellátja a szervezési feladatokat, illetve azokat koordinálja; 

11.3.4. vezeti a Baráti Kör nyilvántartásait, illetve gondoskodik azok naprakész vezetéséről, 

azokba való betekintés biztosításáról; 

11.3.5. ellátja az elnök, illetve a Választmány által rábízott feladatokat, különösen ellátja a 

Választmány ügyviteli teendőit, segíti az elnök munkáját. 

11.3.6. az ügyviteli vonatkozású feladatait a választmány tagjaival az ügyrendben 

szabályozottan megoszthatja. 

 

  
11.4. A választmány ügyvezetője: 

11.4.1. a titkár akadályoztatása esetén ellátja a szervezési feladatokat, illetve azokat 

koordinálja; 

11.4.2. vezeti a Baráti Kör nyilvántartását, illetve gondoskodik azok naprakész vezetéséről, 

 azokba való betekintés biztosításáról; 

11.4.3. irányítja a Baráti Kör titkársága munkáját; 

11.4.4. ellátja az elnök, az első alelnök, a titkár, illetve a választmány által rábízott 

feladatokat; 

11.4.5. gondoskodik a Baráti Kör működésének törvényességét biztosító okiratai 

elkészítéséről,  azok jogkövető naprakészségének biztosításáról. 

 

11.5. A Választmány gazdasági vezetője: 

11.5.1. gondoskodik a Baráti Kör vagyonának kezeléséről és nyilvántartásáról a mindenkor 

hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően; 

11.5.2. elkészíti a Baráti Kör éves költségvetési tervének, az annak végrehajtásáról szóló 

beszámolónak és a zárszámadásnak, az éves közhasznúsági jelentésnek a tervezetét. 

11.5.3. az adóhatóság, illetve a gazdálkodás ellenőrzésére jogosított szervek és személyek 

részére adatokat szolgáltat; 

11.5.4. ellátja azokat a részfeladatokat, amelyekkel az elnök, az első alelnök a titkár, illetve a 

választmány  

 megbízza. 
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Az Elnök a beterjesztés után, felkérte a tagságot, hogy tegyék meg hozzászólásukat az 

alapszabály módosításához. Vélemény, és hozzászólás hiányában, szavazásra 

bocsájtotta az előterjesztést. 

 

 

A Közgyűlés 6/2011 (III.18.) számú határozata 

 

Jelen határozatot a közgyűlés 2 ellenszavazattal /Buth Sándor, Németh István / 

tartózkodás nélkül elfogadta. 

A Közgyűlés, módosította az Alapszabályt. Felkérte dr. Bordács István ügyvéd 
urat, hogy az alapszabályt egységes szerkezetben készítse el és adja be a 
cégbíróságra 
 
 
6. napirendi pont: 
Az Elnök, felkérte Kollár Endre urat, hogy ismertesse a választmány határozatát, majd ez 

alapján emléklapokat nyújtott át az alábbi tagoknak: 

 

 Warvasovszky Tihamér úrnak 

 Németh István úrnak, 

 Sükösd Gézáné úr hölgynek 

 Horváthné Horváth Ilona hölgynek 

 Stégner Lajosné hölgynek                          

 Oláh László úrnak 

 Benkő Igaz Krisztina hölgynek 

 Dr. Görög István részére    

 

A MH Honvéd Vezérkar Főnöke emléklapot adományozott: 

 Karsai Béla úrnak 

 Kolozsvári Kende úrnak 

 

 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere ajándékot adott át 

 Orgovány István úrnak, 

 Sulyok János úrnak,  

 Sándor Csaba úrnak, 

 Nagy Károly úr részére 

 

A MH ÖHP parancsnoka elismerést adott át:     

 Horváthné Horváth Ilona hölgynek 

 Törzsök Erzsébet hölgynek 

 Szigeti Gyula úr és 

 Tóvári Róbert úr részére. 

 

 

  

Az elnök minden elismerésben részesült tagtársunknak megköszönte az elmúlt négy évben 

végzett kiemelkedő munkáját. Elmondta, hogy a szervezet sikeres tevékenységéhez sokkal 

többen járultak hozzá, a választmány igyekezett az éves közgyűlések során elismerni az 
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adott évben legjobbak munkáját. Megköszönte a partner szervezetek és intézményvezetők 

elismerését! 

 

Az elnök bejelentette, hogy a szervezet 2007 márciusában négy évre megválasztott vezető 

testületeinek mandátuma lejárt! A következő napirendben a következő időszak vezetőinek 

megválasztása következik. Ő, mint a Baráti Kör választmányának nevében megköszönte a 

bizalmat, amelyben korábbi megválasztás során részesültek! Igyekeztek a tőlük telhető 

maximumot teljesíteni.  Bejelentette, hogy egyéb irányú elfoglaltságai okán az elnöki 

funkciót a továbbiakban elvállalni nincs módjában, így nem jelölteti magát. E helyről is 

megköszönte azt, hogy fél évvel ezelőtt Őt érte az a megtiszteltetés, hogy a szervezet 

elnökeinek sorában követhette Dr. Gyuricza Béla tábornokot és Warvasovszky Tihamér 

urat. A Baráti Körnek nyolc évig alelnöke volt, a szervezettől megválni nem kíván, és 

azon szeretne dolgozni, hogy ez a kiváló csapat újabb eredményeket érhessen el a hon 

védelme társadalmi támogatásának érdekében! 

 

Átadta a szót a Jelölő Bizottság elnökének, Bozai István úrnak. 

 

7. napirendi pont: 

A Választmány tagjainak, a FEB tagjainak, a Fegyelmi Bizottság tagjainak, a Jelölő 

Bizottság tagjainak és a szervezetünk küldötteinek választása. 

              Előterjesztő: Bozai István jelölő bizottsági elnök. 

Jelölő bizottság elnöke ismertette: 

 

1,  A Választmány 11 fő tagból és 2 fő póttagból áll. 

 

Elnöknek javasolta: Dr. Cser Palkovics András tagtársunkat. 

Alelnöknek: Karsai Béla, Sulyok János tagtársunkat, 

Első alelnöknek: Dr. Görög István tagtársunkat, 

Titkárnak: Oláh László tagtársunkat, 

Ügyvezetőnek: Sárközi Tamás tagtársunkat, 

Gazdasági vezetőnek: Szabóné Polyák Szandra tagtársunkat, 
Tagoknak: Nagy Károly, Sándor Csaba, Benkő-Igaz Krisztina, Németh János 

tagtársainkat. 

Póttagoknak: Dr. Ladányi István és Molnár Gábor tagtársainkat. 

 

Elnöknek javasolta: Dr. Cser Palkovics András tagtársunkat. 

Majd megkérdezte van e más javaslat az Elnök személyére vonatkozóan? 

 

Szavazás: 

Bejelentette, hogy a közgyűlés Dr. Cser Palkovics András tagtársunkat  

ellenszavazat, nélkül és  

5 fő név szerint:/ Gulyás Gábor, Sükösd Géza, Kádár Lajos, Sárvári Krisztián, Ollé 

Ferenc/ tartózkodásával megválasztotta a 2015 év tavaszi tisztújításig a szervezet 

elnökének. 

 

Alelnöknek javasolta: Karsai Béla tagtársunkat, 

 

Szavazás: 



 11 

Bejelentette, hogy a közgyűlés Karsai Béla tagtársunkat ellenszavazat nélkül 1 fő 

tartózkodásával: név szerint /Karsai Béla/megválasztotta 2015 év tavaszi tisztújításig a 

szervezet alelnökének. 

 

Alelnöknek: Sulyok János tagtársunkat, 

 

Szavazás: 

Bejelentette, hogy a közgyűlés Sulyok János tagtársunkat ellenszavazat és 1 fő 

tartózkodással Név szerint:/Németh István/megválasztotta, 2015 év tavaszi tisztújításig a 

szervezet alelnökének. 

 

Első alelnöknek: Dr. Görög István tagtársunkat. 

 

Majd megkérdezte van –e más javaslat az első alelnök személyét illetően?   

Szavazás: 

Bejelentette, hogy a közgyűlés Dr. Görög István tagtársunkat ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül megválasztotta 2015 év tavaszi tisztújításig a szervezet első alelnökének.  

 

Titkárnak: Oláh László tagtársunkat, jelölte. 

Majd megkérdezte van –e más javaslat a titkár személyét illetően? 

Szavazás: 

Bejelentette, hogy a közgyűlés Oláh László tagtársunkat ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül, egyhangúan megválasztotta 2015 év tavaszi tisztújításig a szervezet titkárának. 

 

Ügyvezetőnek: Sárközi Tamás tagtársunkat, jelölése 

Majd megkérdezte van –e más javaslat az ügyvezető személyét illetően? 

Szavazás:  

Bejelentette, hogy a közgyűlés Sárközi Tamás tagtársunkat, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül, egyhangúan megválasztotta 2015 év tavaszi tisztújításig a szervezet 

ügyvezetőjének.  

 

Gazdasági vezetőnek: Szabóné Polyák Szandra tagtársunk. 

Majd megkérdezte van –e más javaslat a gazdasági vezető személyét illetően? 

Szavazás:  

Bejelentette, hogy a közgyűlés Szabóné Polyák Szandra tagtársunkat ellenszavazat, és 

tartózkodás nélkül, egyhangúan megválasztotta 2015 év tavaszi tisztújításig a szervezet 

gazdasági vezetőjének. 

 

Tagnak: Benkő-Igaz Krisztina tagtársunkat. 

Majd megkérdezte van –e más javaslat a választmányi tagok személyét illetően? 

Szavazás: 

Bejelentette, hogy a közgyűlés Benkő-Igaz Krisztina tagtársunkat ellenszavazat, és 

tartózkodás nélkül, egyhangúan megválasztotta 2015 év tavaszi tisztújításig a szervezet 

választmánya tagjának. 

 

Tagnak: Nagy Károly tagtársunkat. 
Szavazás: 

Bejelentette, hogy a közgyűlés Nagy Károly tagtársunkat ellenszavazat, és tartózkodás 

nélkül egyhangúan megválasztotta 2015 év tavaszi tisztújításig a szervezet választmánya 

tagjának. 
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Tagoknak: Németh János, tagtársunkat. 

Szavazás: 

Bejelentette, hogy a közgyűlés Németh János tagtársunkat ellenszavazat, és 1 fő név 

szerint: / Németh István/tartózkodással megválasztotta 2015 év tavaszi tisztújításig a 

szervezet választmánya tagjának. 

 

Tagoknak: Sándor Csaba tagtársunkat. 

Szavazás: 

Bejelentette, hogy a közgyűlés Sándor Csaba tagtársunkat ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül egyhangúan megválasztotta 2015 év tavaszi tisztújításig a szervezet választmánya 

tagjának. 

 

Póttagoknak: Dr. Ladányi István tagtársunkat. 

Majd megkérdezte van –e más javaslat a póttagok személyét illetően? 

Szavazás: 

Bejelentette, hogy a közgyűlés Dr. Ladányi István tagtársunkat ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül egyhangúan megválasztotta 2015 év tavaszi tisztújításig a szervezet 

választmányának póttagjává. 

 

Póttagoknak: Molnár Gábor tagtársunkat. 

Szavazás: 

Bejelentette, hogy a közgyűlés Molnár Gábor tagtársunkat ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül egyhangúan megválasztotta 2015 év tavaszi tisztújításig a szervezet választmánya 

póttagjának. 

 

 

A jelölő Bizottság elnöke ismertette: A Baráti Kör Felügyelő Bizottsága három főből áll.  

 

Elnöknek javasolta: Orgovány István tagtársunkat 

Majd megkérdezte van e más javaslat? 

Szavazás: 

Bejelentette, hogy a közgyűlés Orgovány István tagtársunkat ellenszavazat, és tartózkodás 

nélkül egyhangúan megválasztotta 2015 év tavaszi tisztújításig a szervezet Felügyelő 

Bizottsága Elnökének  

 

Tagoknak javasolta: Németh István, tagtársunkat. 

            Németh István tagtársunk jelölése: 

Szavazás:  

Bejelentette, hogy a közgyűlés Németh István tagtársunkat 1 fő ellenszavazat név szerint 

/Sulyok János/2 fő tartózkodással név szerint/Ollé Ferenc, Németh János/megválasztotta a 

2015 év tavaszi tisztújításig a szervezet felügyelő bizottsága tagjának. 

 

Tagoknak javasolta: Horváthné Horváth Ilona tagtársunkat. 

Szavazás: 

Bejelentette, hogy a közgyűlés Horváthné Horváth Ilona tagtársunkat ellenszavazat 

nélkül, 3 fő tartózkodással név szerint:/Ollé Ferenc, Horváth János, Tóth Attila/ 

megválasztotta a 2015. év tavaszi tisztújításig a szervezet felügyelő bizottsága tagjának. 

 

A jelölő Bizottság Elnöke ismertette: A szervezet Fegyelmi Bizottsága három főből áll: 
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Elnökének javasolják: Kollár Endre tagtársunkat 

          Kollár Endre tagtársunk jelölése: 

Szavazás: 

Bejelentette, hogy a közgyűlésünk Kollár Endre tagtársunkat ellenszavazat, és 

tartózkodás nélkül, egyhangúan megválasztotta 2015. évi tavaszi tisztújításig a szervezet 

fegyelmi bizottság elnökének. 

Tagjainak: Bozai István, Cseh István tagtársunkat.  

Szavazás: 

Bejelentette, hogy a közgyűlés Bozai István tagtársunkat ellenszavazat, és tartózkodás 

nélkül egyhangúan megválasztotta 2015. év tavaszi tisztújításig a szervezet fegyelmi  

bizottsága tagjának 

 

  Cseh István tagtársunk jelölése: 

Szavazás: 

Bejelentette, hogy a közgyűlés Cseh István tagtársunkat ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül egyhangúan megválasztotta 2015. év tavaszi tisztújításig a szervezet fegyelmi 

bizottsága tagjának. 

 

A Jelölő Bizottság három főből áll: 

            Elnökének javasolják: Bozai István tagtársunkat 

            Tagoknak: Mihály János, Sükösd Gézáné tagtársainkat. 

 

            Bozai István tagtársunk jelölése: 

Szavazás: 

Bejelentette, hogy a közgyűlés Bozai István tagtársunkat ellenszavazat, és tartózkodás 

nélkül egyhangúan megválasztotta 2015. év tavaszi tisztújításig a szervezet jelölő 

bizottsága elnökének. 

          

Mihály János tagtársunk jelölése: 

Szavazás: 

Bejelentette, hogy a közgyűlés Mihály János tagtársunkat ellenszavazat, és tartózkodás 

nélkül egyhangúan megválasztotta 2015. év tavaszi tisztújításig a szervezet jelölő 

bizottsága tagjának. 

 

Sükösd Gézáné tagtársunk jelölése: 

Szavazás:  

Bejelentette, hogy a közgyűlés Sükösd Gézáné tagtársunkat ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül egyhangúan megválasztotta 2015. év tavaszi tisztújításig a szervezet jelölő 

bizottsága tagjának. 

 

A HTBK. Országos Szövetsége küldött közgyűlésére küldöttek jelölése:  
A jelölő bizottság javaslata: Dr. Cser-Palkovics András, Dr. Görög István, Kollár Endre, 

Oláh László, Benkő-Igaz Krisztina, Németh János, Ruszák Norbert. 

 

 

Megkérdezte van –e más javaslat a küldöttek személyét illetően? A közgyűlésen nem 

hangzott el más javaslat, ezt követően a jelölés sorrendjében egyenként szavazásra 

bocsátotta: 
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Név: igen nem tartózkodás 

1.Dr.Cser-Palkovics    

András 

71 0 4 

2.Dr.Görög István 75 0 0 

3.Kollár Endre 75 0 0 

4.Oláh László 75 0 0 

5.Benkő-Igaz 

Krisztina 

75 0 0 

6.Németh János 75 0 0 

7.Ruszák Norbert 74 0 1 

 

A közgyűlés a szavazatok alapján a 7 fő küldött személyét megválasztotta. 

       

A Közgyűlés 7/2011 (III.18.) számú határozata 

 

    A Közgyűlés megválasztotta az alábbi tisztség viselőket: 

 Elnöknek: Dr. Cser Palkovics András  

 Alelnöknek: Karsai Béla, Sulyok János 

 Első alelnöknek: Dr. Görög István  

 Titkárnak: Oláh László 

 Ügyvezetőnek: Sárközi Tamás 

 Gazdasági vezetőnek: Szabóné Polyák Szandra.  

 Tagoknak: Nagy Károly, Sándor Csaba, Benkő Igaz Krisztina, Németh István. 

 Póttagoknak: Dr. Ladányi István és Molnár Gábor. 

      A Felügyelő Bizottság elnökének: Orgovány István 

 

      A Felügyelő Bizottság tagjainak: Németh István, Horváthné Horváth Ilona 

 

      A Fegyelmi Bizottság elnökének: Kollár Endre. 

 A Fegyelmi Bizottság tagjainak: Bozai István, Cseh István  

      A Baráti Kör küldötteinek választotta: Dr. Cser Palkovics András, Dr. Görög Isván 

      Kollár Endre, Oláh László, Benkő Igaz Krisztina, Németh János és Ruszák Norbert 

      tagtársainkat. 

 

Az elnök gratulált a megválasztott személyeknek, a Baráti Kör ügyeinek intézése nagy 

felelősséget és nagyon sok munkát követel, melynek végzése mindenkinek feladata, de a 

munka összehangolása a vezető szervekre vár.  Elmondhatja a választmány nevében, hogy 

nagyon nagy bizalmat kapott a megválasztott vezetés, éljenek vele és sikeresen vezessék a 

szervezetet a megalakulása 20. évében, következő tisztújításig. Megkérte a megválasztott 

elnök urat szóljon a tagsághoz! 

 

Dr. Cser-Palkovics András elnök: megköszönte a bizalmat, a feladatot megtisztelőnek 

tartja. Gyuricza Béla elnök urat ismerte és szeretné a munkáját folytatni. Tisztában van 

azzal, hogy ez felelősséggel jár. Megköszönte Warvasovszky Tihamér úr bizalmát, 

ajánlását. Köszönetet mondott Karsai Béla eddigi elnöknek, aki nehéz időkben vette át a 

szervezet irányítását, majd Görög Istvánnak, aki operatívan is működteti a szervezetet, és 

mindenre figyel. A Cselekvési tervet meg kell valósítani. Tisztában volt azzal mit vállalt, 

de voltak kétségei is. Nem feltétlen politikai személynek kéne ehhez lenni, de felvállalta a 

közös munkát az önkormányzat segítségét fontosnak tartja a szervezet munkájához.  
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A fellépő gondokat közösen kell megoldani. Kiemelte Székesfehérvár katona város, és 

ezért mindent meg kell tenni. Fontosnak tartja a honvédelmi nevelést, a kapcsolatot az 

ÖHP-vel. Beszélt a 2013. aug. 20-án megrendezésre kerülő rendezvényekről, amely az 

1938. évi Fehérvári Országgyűlés szellemiségét fogja idézni. A Fehérvári lakosok városi 

tudatának erősítését szeretné, és egy méltó emlékhely kialakítását. Megköszönte a 4 fő 

tartózkodást, ezt kihívásnak tartja. Jó elnöke szeretne lenni a szervezetnek.  

 

Javaslatot tett, hogy a közgyűlés határozatilag jelöljön ki átadás – átvételi bizottságot. A 

bizottság elnökének Sulyok János urat. Tagjainak Sándor Csaba, Horváth Attila, Szabóné 

Polyák Szandra, Kollár Endre, Oláh László, Sárközi Tamás urakat javasolta. 

A szükséges változások bejelentésére felkérte Dr. Görög István elnök helyettest.  

 

Hozzászólás: Szelekovszky Ernő: az Országos Elnökség nevében  

köszöntötte a közgyűlést. A cselekvési tervet jónak tartja. 

Nemeskürty István még élő alapító tag üdvözletét tolmácsolta a közgyűlés felé, sikert 

kívánt az új tagoknak, jó együttműködést az ÖHP-vel. 
Mindenkinek jó munkát kívánt. 

  

A Levezető elnök ismertette a határozatot: 

 

A Közgyűlés 8/2011 (III.18) számú határozata 

 

A Közgyűlés az elnöki teendők átadás átvételére Bizottságot választott, elnöknek:  

Sulyok János alelnök urat. Tagjainak Sándor Csaba, Horváth Attila, Szabóné 

Polyák Szandra, Kollár Endre, Oláh László és Sárközi Tamás tagtársakat. 

Kérte, hogy a Bizottság a jelentést 2011. április 01-ig tegye meg. A szükséges   

változások bejelentésére felkérte Dr. Görög István első alelnök urat. 

Jelen határozatot a közgyűlés ellenszavazat nélkül 1 fő tartózkodással /Kollár Endre/ 

elfogadta. 

       

      A Levezető  elnök, megköszönte a figyelmet,és az együttműködést majd a közgyűlést 

berekesztette, és a tagságot baráti beszélgetésre invitálta. 

      
                                                   Kmf. 

 

…………………………….. ………………………… 

     Elnök    jegyzőkönyv vezető. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

              

           …………………………….. ………………………….. 

    Kolozsváry Kende  Horváthné Horváth Ilona 

     
    Mellékletek:   
      - Meghívó, Jelenléti ívek, 

- Beszámoló a baráti kör helyzetéről 

- 2011. évi Cselekvési terv 

      - 2010. évi Közhasznúsági Jelentés 

      - 2011. évi Pénzügyi terv 

      - A FEB jelentése a 2010. évről. 

      - Jutalmazottak névsora, és átvételi elismervény. 


