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Jegyzőkönyv 
 
 

A Baráti Kör „Ünnepi és Tisztújító” megismételt 
Közgyűléséről. 

 

Ideje: 2015. május 21. 16.00 óra. 
Helye: 8000 Székesfehérvár, Városháztér 1. Polgármesteri hivatal, Díszterem. 
 
A közgyűlés elnöksége elfoglalta a helyét  
Tagjai:         Dr. Görög István első-alelnök, 
  Dr. Karsai Béla alelnök, 
  Oláh László titkár, 
  Balassa István gazdasági vezető, 
  Orgovány István FEB elnök,  
  Fucsku Sándor tag, 
  Warvasovszky Tihamér tag, 
  Dr. Molnár Krisztián meghívott. 
  
Az Alapszabály 12.5 pontja alapján –Levezető Elnök- Dr. Cser-Palkovics 
András elnök távolléte miatt az elnök által felkért elnökségi tag Dr. Görög 
István első alelnök.  
 
Köszöntötte a megjelenteket és a jelenléti ívek alapján megállapította a 
létszámot. 
Taglétszám: 176 fő, jelen van 70 fő /2. sz. melléklet/. Bejelentette, hogy a 
megismételt Közgyűlés  az Alapszabály  12.5.5.2.  és 12.5.5.3. pontjai alapján  
                                           
                                                   határozatképes. 
 
A Levezető Elnök Úr  köszöntötte a meghívott vendégeket /3. sz. melléklet/: 
Warvasovszky Tihamér urat, az Állami Számvevőszék alelnökét, a Baráti 
Körünk korábbi elnökét, 
Dr. Molnár Krisztián urat, a Fejér megyei Közgyűlés elnökét, 
Fucsku Sándor vezérőrnagy urat, az MH ÖHP Parancsnokát,  
Cseh István urat, a Városi Polgárőr Szövetség elnökét,  
Németh István urat, a Krajczáros Alapítvány Kuratórium elnökét. 
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Köszöntötte a tiszteletbeli /4. sz. melléklet/, és alapító tagokat -kiemelve    
Antalfia Jenő urat, aki első számú megalapítója volt a szervezetnek-, és a 
megjelent tagságot, valamint név szerint, a Baráti Kör  2014-ben és ez évben 
felvett tagjait: 
Szigeti Boglárka Kata, Kovács László, Vámosi László, Silye Sándor, Berkes 
Sándor, Farkas Ágnes Zsófia, Farkas Laura Csilla, Szabóné Hajdú Katalin, 
Árvai Gábor, Hátas Attila, Kozula Ferenc, Varga András Béla, Papp György, 
Jáger Nikolett, Csibrik Ildiló. 
 
A Levezető Elnök Úr: Bevezető beszédében visszaemlékezést tett a 20 évvel 
ezelőtti eseményekről, a megalakulásról. Megemlékezett a szervezet első 
elnökéről Dr. Gyuricza Béláról, akinek vezetésével Székesfehérváron alakult 
meg az első vidéki szervezet. Az elmúlt húsz évről megelégedetten beszélt: a 
korábbiakban elért eredmények, valamint az utolsó négy év is kellő alapot 
biztosít a további tervekhez és azok eredményes végrehajtásához. Bemutatta a 
Szervezet húsz éves évfordulójára megjelent „Húsz év barátságban” című 
könyvet, amelyet minden tag a későbbiekben átvehet. 
 
A Levezető Elnök Úr  előterjesztést tett a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, 
a jegyzőkönyv hitelesítők és szavazatszámlálók személyére. 
A levezető Elnök-az Alapszabály 12.5 pontja alapján – Dr. Cser-Palkovics 
András elnök távolléte miatt az elnök által felkért Elnökségi tag Dr. Görög 
István első alelnök. 
Jegyzőkönyv vezetőnek felkérte Stégner Lajosné tagot. Aki a felkérést elfogadta. 
Megkérdezte a tagságot, van e más személyre javaslatuk. 
Más személyre javaslat nem érkezett. 
Ezek után az elnök felkérte a tagságot, hogy a HTBK igazolványuk 
felmutatásával szavazzanak. 
Szavazás: 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 70 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Stégner Lajosné személyét jegyzőkönyvvezetőnek.  
Felkérte a jegyzőkönyv vezetésére Stégner Lajosné tagot. 
Jegyzőkönyv hitelesítőknek felkérte: Kollár Endre és Sárközi Tamás tagokat. 
Megkérdezte, hogy a jegyzőkönyv hitelesítését elvállalják e? Kollár Endre és 
Sárközi Tamás a felkérést elfogadta. Megkérdezte a tagságot, van e más 
személyre javaslatuk. 
Más személyre javaslat nem érkezett. 
Ezek után az Elnök: Felkérte a tagságot, hogy a HTBK igazolványuk 
felmutatásával szavazzanak. 
Szavazás: 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 70 igen szavazattal ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta jegyzőkönyv hitelesítésére Kollár Endre és Sárközi 
Tamás tagokat. 
Felkérte a jegyzőkönyv hitelesítésére Kollár Endre és Sárközi Tamás tagokat. 
 
Bejelentette, hogy az elmúlt tisztújító közgyűlésen megválasztott Jelölő 
Bizottság mandátuma a következő tisztújításig tart. 
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A Jelölő Bizottság elnöke: Bozai István, de betegsége miatt nem tudott 
részt venni a munkában. Tagok: Mihály János és Sükösd Gézáné, aki a mai 
napon nem tud jelen lenni betegsége miatt. 
Felkérte a Jelölő Bizottságot, hogy végezze - folytassa munkáját, majd erről 
adjon számot a közgyűlésnek. 
Szavazatszámláló bizottságba felkérte: Kovács László, Hátas Attila, Havasi 
Imre tagokat. Megkérdezte, hogy vállalják e a felkérést? Kovács László, Hátas 
Attila, Havasi Imre a  felkérést elfogadták. Megkérdezte a tagságot, van e más 
személyre javaslatuk. 
Más személyre javaslat nem érkezett. 
Ezek után az Elnök felkérte a tagságot, hogy a HTBK igazolványuk 
felmutatásával szavazzanak. 
Szavazás: 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 70 igen szavazattal ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta szavazatszámlálóknak Kovács László, Hátas Attila, 
Havasi Imre tagokat. 
Felkérte szavazat számlálónak Kovács László, Hátas Attila, Havasi Imre 
tagokat. 
A Közgyűlés az alábbi határozatot hozta: 
 
                       A Közgyűlés 3/2015. (V. 21.) számú határozata 
 
A Közgyűlés felkérte levezető elnöknek Dr. Görög István első alelnököt, 
jegyzőkönyvvezetőnek Stégner Lajosné tagot, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kollár 
Endre és Sárközi Tamás tagokat, szavazatszámlálónak Kovács László, Hátas 
Attila, Havasi Imre tagokat. 
 
A fenti határozatot a tagok 70 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadták. 
 
A Levezető Elnök köszöntötte és bemutatta Ábrahám Norbert urat, az Árpád 
Szakképző Iskola Igazgatóját, meghívott vendéget. 
 
A Levezető Elnök ismertette a 2015. április 20-i Válaszmányi ülés alapján a 
Választmány határozatát az „Ünnepi és Tisztújító” Közgyűlés napirendjére, 
mely megegyezik a meghívóban szereplő napirendi pontokkal /1. sz. 
melléklet/.  
 

1. Beszámoló a Baráti Kör elmúlt évben végzett munkájáról.  
2. Beszámoló a Baráti Kör 2014. évi Gazdálkodásáról, a költségvetés 

helyzetéről és Közhasznúsági jelentésének ismertetése.  
3. A Felügyelő Bizottság elnökének tájékoztatása az elmúlt időszakról.  
4. Javaslat a 2015.-2016. május évi Cselekvési tervre.  
5. A 2015.-2016. május gazdálkodási tervjavaslat ismertetése.  
6. Elnökség, bizottságok, küldöttek és Tiszteletbeli elnökök személyére 

javaslattétel.  
7. Elnökség, bizottságok, küldöttek és Tiszteletbeli elnökök választása.  
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   szünet 

8. Az elmúlt 20 év áttekintése.  
9. Elnökség és Felügyelő Bizottság elnökének bemutatása, Elnökség 

elnökének beszéde.  
10. Egyéb (hozzászólások, meghívás a további rendezvényekre, 

ismertetések). 
 
A Levezető Elnök megkérdezte a Közgyűlést, hogy egyetért-e a beterjesztett 
napirendi pontokkal? Esetleg van e kérdés a napirendi pontokat illetően vagy 
egyéb tájékoztató jellegű bejelentésre javaslat. 
Más javaslat, kiegészítés nem hangzott el. Szavazásra bocsájtotta a napirendet.  
Kérte, hogy az a tag, aki elfogadja a napirendet az a HTBK  igazolványának 
felmutatásával szavazzon. 
Szavazás: 
Megállapította, hogy a Közgyűlés a beterjesztett napirendi javaslatot  70 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. 
 
Napirend  szerinti beterjesztések: 
1. Napirendi pont:  
� A levezető elnök felkérte Oláh László titkár urat, hogy terjessze be az 1. sz. 
napirendi pontot (5-6. sz. mellélet). 
2. Napirendi pont: 
� Felkérte Balassa István gazdasági vezető urat a 2. sz. napirendi pont 
beterjesztésére (7-8-9-10. sz. melléklet). 
3. Napirendi pont: 
� Felkérte Orgovány István FEB elnök urat, a Felügyelő Bizottság 
tájékoztatójának ismertetésére (11. sz. melléklet). 
4.Napirendi pont:  
Felkérte Oláh László titkár urat, hogy terjessze be az 4. sz. napirendi pontot 
(12-13. sz. melléklet). 
5.Napirendi pont:  
� Felkérte Balassa István gazdasági vezető urat az 5. sz. napirendi pont 
beterjesztésére (9, 14. sz. melléklet). 
A Levezető Elnök megköszönte a beszámolók ismertetését, majd megnyitotta a 
vitát az elhangzottak felett. 
A beterjesztett beszámolókhoz és tervekhez hozzászólás és kérdés nem érkezett 
a tagságtól, amit az elnök úr mély egyetértésnek ítélt meg, hogy elégedettek a 
tagok az elvégzett munkával. Majd figyelem felkeltés céljából vázolta az 
önkéntes munkák lehetőségeit és további feladatokra buzdított. 
A Levezető Elnök az elhangzott beszámolókat szavazásra bocsájtotta. 
Kérte, hogy az a tag, aki elfogadja a beszámolót a Baráti Kör elmúlt évben 
végzett munkájáról, az a HTBK igazolványának felmutatásával szavazzon. 
Szavazás: 
Megállapította, hogy a Közgyűlés a beterjesztett napirendi javaslatot 70 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. 
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A Levezető elnök kérte, hogy az a tag, aki elfogadja Beszámolót a Baráti 
Kör 2014. évi Gazdálkodásáról, a költségvetés helyzetéről és Közhasznúsági 
jelentést, az a HTBK igazolványának felmutatásával szavazzon. 
Szavazás: 
Megállapította, hogy a Közgyűlés a beterjesztett  napirendi javaslatot  70 igen 
szavazattal, ellenszavazat  és tartózkodás nélkül  elfogadta. 
 
A Levezető Elnök kérte, hogy az a tag, aki elfogadja A Felügyelő Bizottság 
elnökének tájékoztatását az elmúlt időszakról, az a HTBK igazolványának 
felmutatásával szavazzon.  
Szavazás: 
Megállapította, hogy a Közgyűlés a beterjesztett  napirendi javaslatot  70 igen 
szavazattal, ellenszavazat  és tartózkodás nélkül  elfogadta. 
 
A Levezető Elnök kérte, hogy az a tag, aki elfogadja a szervezet 2015-2016. 
május évi Cselekvési tervrét, az a HTBK igazolványának felmutatásával 
szavazzon. 
Szavazás: 
Megállapította, hogy a Közgyűlés a beterjesztett napirendi javaslatot 70 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. 
 
A levezető Elnök kérte, hogy az  a tag, aki elfogadja  a szervezet 2015-2016.  
május évi gazdálkodási tervet, az a HTBK igazolványának felmutatásával 
szavazzon. 
Szavazás: 
Megállapította, hogy a Közgyűlés a beterjesztett  napirendi javaslatot  70 igen 
szavazattal, ellenszavazat  és tartózkodás nélkül  elfogadta. 
A közgyűlés a szavazások után meghozta az alábbi határozatot. 
 
                      A Közgyűlés  4/2015 (V. 21.) számú határozata 
  
A Közgyűlés, figyelembe véve a témánkénti szavazás eredményét, elfogadta a 
Szervezet és a Felügyelő Bizottság 2014. éves beszámolóit, a Közhasznúsági 
Jelentését a 2015-2016. május évi Cselekvési és Költségvetési tervet. Megbízza 
az Elnökséget a feladatok megszervezésével, és a tagság széleskörű bevonásával 
annak végrehajtására. 
 
A fenti határozatot a tagok 70 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadták. 
 
6. Napirendi pont: Jelölések  
A Levezető Elnök bejelentette, hogy az alapszabály értelmében a vezető 
tisztségviselőket, bizottságokat, küldötteket 4 év időtartamra válassza meg a 
Közgyűlés. A 2011 évben megválasztott tisztségviselők mandátuma jelen 
Közgyűléssel egyidejűlég lejár, ezért a tisztújítást el kell végezni. 
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Tájékoztatta a tagságot, hogy az elnökség és felügyelő bizottság tagja 
csak jelenlévő és a jelölés eredményét elfogadó és a nyilatkozatot a helyszínen 
aláíró tagtársunk lehet! 
Megkérdezte a Jelölő bizottság jelenlévő tagjait, hogy elvégezték-e a 
feladatukat. 
Felkérte Mihály Jánost, a jelölő bizottság tagját, tegye meg javaslatait az 
Alapszabály alapján a tisztségviselők személyére. 
 
Mihály János beterjesztését a 15-16. sz. melléklet tartalmazza. 
A levezető Elnök megköszönte a Jelölő Bizottság munkáját, majd megkérdezte, 
hogy van e más javaslat, kérdés vagy hozzászólás? 
Más javaslat jelöltekre, továbbá hozzászólás nem hangzott el. 
Ezek után szavazásra bocsájtotta a beterjesztés sorrendjében, név szerint a 
jelölteket. 
Megkérdezte a közgyűlést, hogy elfogadja e, hogy Dr. Cser-Palkovics András 
tag távollétében jelöljék, szavazzák meg tiszteletbeli elnöknek. 
Szavazás: 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 70 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Dr. Cser-Palkovics András jelölését és 
megválasztását távollétében  „Tiszteletbeli Elnöknek”. 
A Levezető Elnök kérte, hogy az a tag, aki elfogadja Dr. Cser-Palkovics 
András tag  jelölését „Tiszteletbeli Elnöknek”,  az a HTBK igazolványának 
felmutatásával szavazzon.  
Szavazás: 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 70 igen szavazattal ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Dr. Cser-Palkovics András tag jelölését 
„Tiszteletbeli Elnöknek”. 
 
A Levezető Elnök kérte, hogy az a tag, aki elfogadja Warvasovszky Tihamér 
tag jelölését „Tiszteletbeli Elnöknek”,  az a HTBK igazolványának 
felmutatásával szavazzon.  
Szavazás: 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 70 igen szavazattal ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Warvasovszky Tihamér tag jelölését 
„Tiszteletbeli Elnöknek”. 
 
A Levezető Elnök kérte, hogy az a tag, aki elfogadja Balassa István tag jelölését 
Elnökségi tagnak, az a HTBK igazolványának felmutatásával szavazzon. 
Szavazás: 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 70 igen szavazattal ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Balassa István tag jelölését Elnökségi tagnak. 
 
A Levezető Elnök kérte, hogy az a tag, aki elfogadja Berkes Sándor tag 
jelölését Elnökségi tagnak, az a HTBK igazolványának felmutatásával 
szavazzon. 
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Szavazás: 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 70 igen szavazattal ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Berkes Sándor tag jelölését Elnökségi tagnak. 
 
A Levezető Elnök kérte, hogy az a tag, aki elfogadja Dr. Görög István tag 
jelölését Elnökségi tagnak, az a HTBK igazolványának felmutatásával 
szavazzon. 
Szavazás: 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 70 igen szavazattal ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Dr. Görög István tag jelölését Elnökségi tagnak. 
 
A Levezető Elnök kérte, hogy az a tag, aki elfogadja Dr. Karsai Béla tag 
jelölését Elnökségi tagnak, az a HTBK igazolványának felmutatásával 
szavazzon. 
Szavazás: 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 69. igen szavazattal 1fő tartózkodással /Dr. 
Karsai Béla/ ellenszavazat nélkül elfogadta, Dr. Karsai Béla tag jelölését 
Elnökségi tagnak. 
 
A Levezető Elnök kérte, hogy az a tag, aki elfogadja Dr. Ladányi István tag 
jelölését Elnökségi tagnak, az a HTBK igazolványának felmutatásával 
szavazzon. 
Szavazás: 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 69 igen szavazattal 1fő tartózkodással /Dr. 
Ladányi István/ ellenszavazat nélkül elfogadta Dr. Ladányi István tag jelölését 
Elnökségi tagnak. 
 
A Levezető Elnök kérte, hogy az a tag, aki elfogadja László Tibor tag jelölését 
Elnökségi tagnak az a HTBK igazolványának felmutatásával szavazzon. 
Szavazás: 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 69 igen szavazattal 1fő tartózkodással 
/László Tibor/ ellenszavazat nélkül elfogadta László Tibor tag jelölését 
Elnökségi tagnak. 
 
A Levezető Elnök kérte, hogy az a tag, aki elfogadja Silye Sándor tag jelölését 
Elnökségi tagnak, az a HTBK igazolványának felmutatásával szavazzon. 
Szavazás: 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 69 igen szavazattal 1fő tartózkodással /Silye 
Sándor/ ellenszavazat nélkül elfogadta Silye Sándor tag jelölését Elnökségi 
tagnak. 
 
A Levezető Elnök kérte, hogy az a tag, aki elfogadja Sajner Gyula tag 
jelölését Felügyelő Bizottsági tagnak, az a HTBK igazolványának 
felmutatásával szavazzon. 
Szavazás: 
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Megállapította, hogy a Közgyűlés 70 igen szavazattal ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta, Sajner Gyula tag jelölését Felügyelő Bizottsági 
tagnak. 
 
A Levezető Elnök kérte, hogy az a tag, aki elfogadja Sándor Csaba tag 
jelölését Felügyelő Bizottsági tagnak, az a HTBK igazolványának 
felmutatásával szavazzon. 
Szavazás: 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 70 igen szavazattal ellenszavazat és  
tartózkodás nélkül elfogadta Sándor Csaba tag jelölését Felügyelő Bizottsági 
tagnak. 
 
A Levezető Elnök kérte, hogy az a tag, aki elfogadja Szigeti Gyula tag 
jelölését Felügyelő Bizottsági tagnak, az a HTBK igazolványának 
felmutatásával szavazzon. 
Szavazás: 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 69 igen szavazattal 1 fő tartózkodással 
/Szigeti Gyula/ ellenszavazat nélkül elfogadta Szigeti Gyula tag jelölését 
Felügyelő Bizottsági tagnak. 
 
A Levezető Elnök kérte, hogy az a tag, aki elfogadja Fegyelmi bizottság 
elnökének Dr. Parragh Csaba tag jelölését az a HTBK igazolványának 
felmutatásával szavazzon. 
Szavazás: 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 69 igen szavazattal 1 fő tartózkodás /Dr. 
Parragh Csaba/ ellenszavazat nélkül elfogadta Dr. Parragh Csaba tag jelölését 
a Fegyelmi bizottság elnökének. 
 
A Levezető Elnök kérte, hogy az a tag, aki elfogadja Fegyelmi bizottság 
tagjának Kollár Endre tag jelölését az a HTBK igazolványának 
felmutatásával szavazzon. 
Szavazás: 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 70 igen szavazattal ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Kollár Endre tag  jelölését a Fegyelmi bizottság 
tagjának. 
 
A Levezető Elnök kérte, hogy az a tag, aki elfogadja Fegyelmi bizottság 
tagjának, Malét Márton tag jelölését az a HTBK igazolványának 
felmutatásával szavazzon. 
Szavazás: 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 70 igen szavazattal ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Malét Márton tag jelölését a Fegyelmi bizottság 
tagjának. 
 
A Levezető Elnök kérte, hogy az a tag, aki elfogadja Fegyelmi bizottság 
póttagjának Cseh István tag jelölését az a HTBK igazolványának 
felmutatásával szavazzon. 
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Szavazás: 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 70 igen szavazattal ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Cseh István tag jelölését a Fegyelmi bizottság 
póttagjának. 
 
A Levezető Elnök kérte, hogy az a tag, aki elfogadja Jelölő bizottság 
elnökének Lévai Miklós tag jelölését az a HTBK igazolványának 
felmutatásával szavazzon. 
Szavazás: 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 70 igen szavazattal ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Lévai Miklós tag jelölését a Jelölő bizottság 
elnökének. 
 
A Levezető Elnök kérte, hogy az a tag, aki elfogadja Jelölő bizottság tagjának 
Geguss Ákos tag jelölését az a HTBK igazolványának felmutatásával 
szavazzon. 
Szavazás: 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 69 igen szavazattal 1 fő tartózkodással 
/Geguss Ákos/ ellenszavazat nélkül elfogadta Geguss Ákos tag jelölését a 
Jelölő bizottság tagjának. 
 
A Levezető Elnök kérte, hogy az a tag, aki elfogadja Jelölő bizottság tagjának 
Kovácsné Kozma Katalin tag jelölését az a HTBK igazolványának 
felmutatásával szavazzon. 
Szavazás: 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 69 igen szavazattal 1 fő tartózkodással 
/Kovácsné Kozma Katalin/ ellenszavazat nélkül elfogadta Kovácsné Kozma 
Katalin tag  jelölését a Jelölő bizottság tagjának. 
 
 
A Levezető Elnök kérte, hogy az a tag, aki elfogadja Jelölő bizottság tagjának 
Kovács László tag jelölését az a HTBK igazolványának felmutatásával 
szavazzon. 
Szavazás: 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 70 igen szavazattal ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Kovács László tag jelölését a Jelölő bizottság 
tagjának. 
 
A Levezető Elnök kérte, hogy az a tag, aki elfogadja a Baráti Kör 
Küldöttének Balassa István tag jelölését az a HTBK igazolványának 
felmutatásával szavazzon. 
Szavazás: 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 70 igen szavazattal ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Balassa István tag jelölését a Baráti Kör 
küldöttének. 
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A Levezető Elnök kérte, hogy az a tag, aki elfogadja a Baráti Kör 
Küldöttének Berkes Sándor tag jelölését az a HTBK igazolványának 
felmutatásával szavazzon. 
Szavazás: 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 70 igen szavazattal ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Berkes Sándor tag jelölését a Baráti Kör 
küldöttének. 
 
A Levezető Elnök kérte, hogy az a tag, aki elfogadja a Baráti Kör 
Küldöttének Dr. Görög István tag jelölését az a HTBK igazolványának 
felmutatásával szavazzon. 
Szavazás: 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 70 igen szavazattal ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Dr. Görög István tag jelölését a Baráti Kör 
küldöttének. 
 
A Levezető Elnök kérte, hogy az a tag, aki elfogadja a Baráti Kör 
Küldöttének Dr. Karsai Béla tag jelölését az a HTBK igazolványának 
felmutatásával szavazzon. 
Szavazás: 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 69 igen szavazattal 1fő tartózkodással /Dr. 
Karsai Béla/ ellenszavazat nélkül elfogadta Dr. Karsai Béla tag jelölését a 
Baráti Kör küldöttének . 
 
A Levezető Elnök kérte, hogy az a tag, aki elfogadja a Baráti Kör 
Küldöttének Kollár Endre tag jelölését az a HTBK igazolványának 
felmutatásával szavazzon. 
Szavazás: 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 70 igen szavazattal ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Kollár Endre tag  jelölését a Baráti Kör 
küldöttének. 
 
A Levezető Elnök bejelentette, az a tag, aki elfogadja a Baráti Kör 
Küldöttének Dr. Ladányi István tag jelölését az a HTBK igazolványának 
felmutatásával szavazzon. 
Szavazás: 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 69 igen szavazattal 1 fő tartózkodással /Dr. 
Ladányi István/ ellenszavazat nélkül elfogadta Dr. Ladányi István tag jelölését 
a Baráti Kör küldöttének . 
 
A Levezető Elnök kérte, hogy az a tag, aki elfogadja a Baráti Kör 
Küldöttének László Tibor tag jelölését az a HTBK igazolványának 
felmutatásával szavazzon. 
Szavazás: 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 69 igen szavazattal 1 fő tartózkodással 
/László Tibor/ ellenszavazat nélkül elfogadta László Tibor tag jelölését a 
Baráti Kör küldöttének . 
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A Levezető Elnök kérte, hogy az a tag, aki elfogadja a Baráti Kör 
Küldöttének Sajner Gyula tag jelölését az a HTBK igazolványának 
felmutatásával szavazzon. 
Szavazás: 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 70 igen szavazattal ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Sajner Gyula tag jelölését a Baráti Kör 
küldöttének. 
 
A Levezető Elnök kérte, hogy az a tag, aki elfogadja a Baráti Kör 
Küldöttének Silye Sándor tag jelölését az a HTBK igazolványának 
felmutatásával szavazzon. 
Szavazás: 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 70 igen szavazattal ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Silye Sándor tag jelölését a Baráti Kör 
küldöttének. 
 
A Levezető Elnök: Ismételten megkérdezte van e még más kiegészítés vagy 
hozzászólás. 
A Jelöltek személyével kapcsolatban más kiegészítés, hozzászólás nem történt. 
Megállapította, hogy a fenti jelölteket az egyenkénti szavazás eredményeként a 
közgyűlés elfogadta és a jelölő listára felvette. Ezek után a jelölést lezárta! 
 
7. Napirendi pont: Választás 
 
A Levezető Elnök a választás előtt bejelentette, hogy a meghívott vendégként 
az elnökségben helyet foglaló Dr. Molnár Krisztián Úrnak távoznia kell /17 óra/. 
Megköszönte, hogy az elnök úr megtisztelte a Közgyűlést. 
 
A Levezető Elnök kérte, hogy az a tag, aki elfogadja Dr. Cser-Palkovics 
András tagot „Tiszteletbeli Elnöknek”,  az a HTBK igazolványának 
felmutatásával szavazzon.  
Szavazás előtt Hozzászólás: Buth Sándor: Arra kért választ miért Tiszteletbeli 
elnököket választ meg a Közgyűlés? 
A Levezető Elnök: Válaszában elmondta, hogy a 2015. 04. 01-én elfogadott 
Alapszabály értelmében tiszteletbeli elnököt, vagy elnököket lehet választani. 
Erre a tisztségre 2 fő jelölése érkezett. Megfelelő szavazattöbbség alapján a 
Jelölő Bizottság mindkét személyt ajánlotta jelölésre. A jelenlegi Közgyűlési 
jelölések megszavazása után nem érkezett más kérdés, javaslat. A jelöltek a 
szavazás eredményeképpen felkerültek a jelölő listára, ezért a szavazás 
következik. 
Megkérdezte Buth Sándor urat, hogy kielégítőnek érzi e válaszát? 
Buth Sándor elfogadta a levezető elnök válaszát. 
 
A Levezető Elnök ismételten szavazásra bocsájtotta és megkérdezte, hogy az a 
tag aki elfogadja Dr. Cser-Palkovics András tagot „Tiszteletbeli Elnöknek”,  
az a HTBK igazolványának felmutatásával szavazzon.  
Szavazás: 
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Megállapította, hogy a Közgyűlés 70 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta. Dr. Cser-Palkovics András tagot „Tiszteletbeli 
Elnöknek”. 
 
A levezető Elnök kérte, hogy az a tag, aki elfogadja Warvasovszky Tihamér 
tagot „Tiszteletbeli Elnöknek”,  az a HTBK igazolványának felmutatásával 
szavazzon.  
Szavazás: 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 69 igen szavazattal, 1 fő tartózkodással 
/Warvasovszky Tihamér/ ellenszavazat nélkül elfogadta Warvaszovszky 
Tihamér  tagot „Tiszteletbeli Elnöknek”. 
 
A Levezető Elnök elsőként gratulált Dr. Cser-Palkovics András úrnak és 
Warvasovszky Tihamér úrnak megválasztásukhoz, a tagság tapssal köszöntötte 
személyüket. 
Bejelentette, hogy az Elnökség tagjainak a megválasztása következik, névsor 
szerint. Az elnökség 7 főből áll. A tagok maguk közül válasszák meg a 
tisztségviselőjüket, elnöküket. 
 
A Levezető Elnök kérte, hogy az a tag, aki elfogadja Balassa István tagot 
Elnökségi tagnak, az a HTBK igazolványának felmutatásával szavazzon. 
Szavazás: 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 70 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Balassa István tagot Elnökségi tagnak. 
 
A Levezető Elnök kérte, hogy az a tag, aki elfogadja Berkes Sándor tagot 
Elnökségi tagnak, az a HTBK igazolványának felmutatásával szavazzon. 
Szavazás: 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 70 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Berkes Sándor tagot Elnökségi tagnak. 
 
A Levezető Elnök kérte, hogy az a tag, aki elfogadja Dr. Görög István tagot 
Elnökségi  tagnak, az a HTBK igazolványának felmutatásával szavazzon. 
Szavazás: 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 70 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta  Dr. Görög István tagot Elnökségi tagnak. 
 
A Levezető Elnök kérte, hogy az a tag, aki elfogadja Dr. Karsai Béla tagot 
Elnökségi tagnak, az a HTBK igazolványának felmutatásával szavazzon. 
Szavazás: 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 69 igen szavazattal, 1 fő tartózkodással /Dr. 
Karsai Béla/ ellenszavazat nélkül elfogadta Dr. Karsai Béla tagot Elnökségi 
tagnak. 
 
A Levezető Elnök kérte, hogy az a tag, aki elfogadja Dr. Ladányi István tagot 
Elnökségi tagnak, az a HTBK igazolványának felmutatásával szavazzon. 
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Szavazás: 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 69 igen szavazattal, 1 fő tartózkodással /Dr. 
Ladányi István/ ellenszavazat nélkül elfogadta Dr. Ladányi István tagot 
Elnökségi tagnak. 
 
A Levezető Elnök kérte, hogy az a tag, aki elfogadja László Tibor tagot 
Elnökségi tagnak, az a HTBK igazolványának felmutatásával szavazzon. 
Szavazás: 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 69 igen szavazattal, 1 fő tartózkodással 
/László Tibor/ ellenszavazat nélkül elfogadta László Tibor tagot Elnökségi 
tagnak. 
 
A Levezető Elnök kérte, hogy az a tag, aki elfogadja Silye Sándor tagot 
Elnökségi tagnak, az a HTBK igazolványának felmutatásával szavazzon. 
Szavazás: 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 69 igen szavazattal, 1 fő tartózkodással 
/Silye Sándor/ellenszavazat nélkül elfogadta Silye Sándor tagot Elnökségi 
tagnak. 
 
A Levezető Elnök kérte, hogy az a tag, aki elfogadja Sajner Gyula tagot 
Felügyelő Bizottsági tagnak, az a HTBK igazolványának felmutatásával 
szavazzon. 
Szavazás: 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 70 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Sajner Gyula tagot Felügyelő Bizottsági tagnak. 
 
A Levezető Elnök kérte, hogy az a tag, aki elfogadja Sándor Csaba tagot 
Felügyelő Bizottsági tagnak, az a HTBK igazolványának felmutatásával 
szavazzon. 
Szavazás: 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 70 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Sándor Csaba tagot Felügyelő Bizottsági tagnak. 
 
A Levezető Elnök kérte, hogy az a tag, aki elfogadja Szigeti Gyula tagot 
Felügyelő Bizottsági tagnak, az a HTBK igazolványának felmutatásával 
szavazzon. 
Szavazás: 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 69 igen szavazattal, 1 fő tartózkodással 
/Szigeti Gyula/ ellenszavazat nélkül elfogadta Szigeti Gyula tagot Felügyelő 
Bizottsági tagnak. 
 
A Levezető Elnök kérte, hogy az a tag, aki elfogadja Fegyelmi bizottság 
elnökének Dr. Parragh Csaba tag jelölését az a HTBK igazolványának 
felmutatásával szavazzon. 
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Szavazás: 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 69 igen szavazattal, 1 fő tartózkodással /Dr. 
Parragh Csaba/ ellenszavazat nélkül elfogadta Dr. Parragh Csaba tagot a 
Fegyelmi bizottság elnökének. 
 
A Levezető Elnök kérte, hogy az a tag, aki elfogadja Fegyelmi bizottság 
tagjának Kollár Endre tagot, az a HTBK igazolványának felmutatásával 
szavazzon. 
Szavazás: 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 70 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Kollár Endre tagot a Fegyelmi bizottság 
tagjának. 
 
A Levezető Elnök kérte, hogy az a tag, aki elfogadja Fegyelmi bizottság 
tagjának Malét Márton tagot,  az a HTBK igazolványának felmutatásával 
szavazzon. 
Szavazás: 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 70 igen szavazattal, ellenszavazat és  
tartózkodás nélkül elfogadta Malét Márton tagot a Fegyelmi bizottság 
tagjának. 
 
A Levezető Elnök kérte, hogy az a tag, aki elfogadja Fegyelmi bizottság 
póttagjának Cseh István tagot, az a HTBK igazolványának felmutatásával 
szavazzon. 
Szavazás: 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 70 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Cseh István tagot a Fegyelmi bizottság 
póttagjának. 
 
A Levezető Elnök kérte, hogy az a tag, aki elfogadja Jelölő bizottság 
elnökének Lévai Miklós tagot, az a HTBK igazolványának felmutatásával 
szavazzon. 
Szavazás: 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 70 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Lévai Miklós tagot a Jelölő bizottság elnökének. 
 
A Levezető Elnök kérte, hogy az a tag, aki elfogadja Jelölő bizottság tagjának 
Geguss Ákos tagot, az a HTBK igazolványának felmutatásával szavazzon. 
Szavazás: 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 69 igen szavazattal, 1 fő tartózkodás /Geguss 
Ákos/, ellenszavazat nélkül elfogadta Geguss Ákos tagot a Jelölő bizottság 
tagjának. 
 
A Levezető Elnök kérte, hogy az a tag, aki elfogadja Jelölő bizottság tagjának  
Kovácsné Kozma Katalin tagot,az a HTBK igazolványának felmutatásával 
szavazzon. 
 



 15 
Szavazás: 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 68 igen szavazattal, 2 fő tartózkodással 
/Kovácsné Kozma Katalin, Kollár Endre/, ellenszavazat nélkül elfogadta 
Kovácsné Kozma Katalin tagot a Jelölő bizottság tagjának. 
Hozzászólás: Kollár Endre javasolta, hogy Kovácsné Kozma Katalin póttag 
legyen a bizottságban, ezért tartózkodott a szavazástól. 
 
A Levezető Elnök: A jelölő bizottság listájára hivatkozva kérte a szavazást, 
négy személyre érkezett jelölés. Dr. Ladányi István pontosítását kérte, hogy az 
Alapszabályban hogyan van ez rögzítve. 
Dr. Ladányi István válaszában elmondta, hogy az Alapszabály póttagságot nem 
határoz meg, ezért ilyen tisztségre nem lehet szavazni. 
Kollár Endre elfogadta a választ és ez esetben visszavonta a tartózkodó 
szavazatát.  
Ezek után a Levezető Elnök megállapította, hogy a Közgyűlés 69 igen 
szavazattal, 1 fő tartózkodással /Kovácsné Kozma Katalin/, ellenszavazat nélkül 
elfogadta Kovácsné Kozma Katalin tagot a Jelölő bizottság tagjának. 
 
 

Levezető Elnök kérte, hogy az a tag, aki elfogadja Jelölő bizottság tagjának 
Kovács László tagot, az a HTBK igazolványának felmutatásával szavazzon. 
Szavazás: 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 70 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Kovács László tagot a Jelölő bizottság tagjának. 
 
A Levezető Elnök kérte, hogy az a tag, aki elfogadja a Baráti Kör 
Küldöttének Balassa István tagot, az a HTBK igazolványának 
felmutatásával szavazzon. 
Szavazás: 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 70 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Balassa István tagot a Baráti Kör küldöttének . 
 
A Levezető Elnök kérte, hogy az a tag, aki elfogadja a Baráti Kör 
Küldöttének Berkes Sándor tagot, az a HTBK igazolványának 
felmutatásával szavazzon. 
Szavazás: 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 70 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Berkes Sándor tagot  a Baráti Kör küldöttének . 
 
A Levezető Elnök kérte, hogy az a tag, aki elfogadja a Baráti Kör 
Küldöttének Dr. Görög István tagot, az a HTBK igazolványának 
felmutatásával szavazzon. 
Szavazás: 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 70 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Dr. Görög István tagot a Baráti Kör 
küldöttének. 
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A Levezető Elnök kérte, hogy az a tag, aki elfogadja a Baráti Kör 
Küldöttének Dr. Karsai Béla tagot, az a HTBK igazolványának 
felmutatásával szavazzon. 
Szavazás: 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 70 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  elfogadta Dr. Karsai Béla tagot a Baráti Kör küldöttének . 
 
A Levezető Elnök kérte, hogy az a tag, aki elfogadja a Baráti Kör 
Küldöttének Kollár Endre tagot, az a HTBK igazolványának felmutatásával 
szavazzon. 
Szavazás: 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 70 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Kollár Endre tagot a Baráti Kör küldöttének . 
 
A Levezető Elnök kérte, hogy az a tag, aki elfogadja a Baráti Kör 
Küldöttének Dr. Ladányi István tagot, az a HTBK igazolványának 
felmutatásával szavazzon. 
Szavazás: 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 69 igen szavazattal, 1 fő tartózkodással /Dr. 
Ladányi István/, ellenszavazat nélkül elfogadta Dr. Ladányi István tagot a 
Baráti Kör küldöttének . 
 
A Levezető Elnök kérte, hogy az a tag, aki elfogadja a Baráti Kör 
Küldöttének László Tibor tagot, az a HTBK igazolványának felmutatásával 
szavazzon. 
Szavazás: 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 69 igen szavazattal, 1 fő tartózkodással 
/László Tibor/, ellenszavazat nélkül elfogadta László Tibor tagot a Baráti Kör 
küldöttének. 
 
A Levezető Elnök kérte, hogy az a tag, aki elfogadja a Baráti Kör 
Küldöttének Sajner Gyula tagot, az a HTBK igazolványának felmutatásával 
szavazzon. 
Szavazás: 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 70 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta  Sajner Gyula tagot a Baráti Kör küldöttének . 
 
A Levezető Elnök kérte, hogy az a tag, aki elfogadja a Baráti Kör 
Küldöttének Silye Sándor tagot, az a HTBK igazolványának felmutatásával 
szavazzon. 
Szavazás: 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 70 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Silye Sándor tagot a Baráti Kör küldöttének . 
 
A Levezető Elnök megköszönte a közreműködést és lezárta a szavazást. A 
Közgyűlés meghozta az alábbi határozatot. 
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A Közgyűlés 5/2015 (V.21.) számú határozata. 
 
A Közgyűlés, figyelembe véve a szavazás eredményét a mai nappal 
„Tiszteletbeli Elnöknek” választotta: Warvasovszky Tihamér, Dr. Cser-
Palkovics András tagokat, 
az Elnökég tagjává megválasztotta: Balassa István, Berkes Sándor, Dr. Görög 
István, Dr. Karsai Béla, Dr. Ladányi István, László Tibor, Silye Sándor 
tagokat, 
a felügyelő bizottság tagjává választotta: Sajner Gyula, Sándor Csaba, Szigeti 
Gyula tagokat, 
a Fegyelmi bizottság elnökévé: Dr. Parragh Csaba tagot ,  
tagjává választotta: Kollár Endre, Malét Márton tagokat, póttagjává 
választotta: Cseh István tagot, 
a jelölő bizottság elnökévé: Lévai Miklós tagot, 
tagjává választotta: Geguss Ákos, Kovácsné Kozma Katalin, Kovács László 
Tagokat, 
a Baráti Kör küldöttének választotta: Balassa István, Berkes Sándor, Dr. 
Görög István, Dr. Karsai Béla, Kollár Endre, Dr. Ladányi István, László 
Tibor, Sajner Gyula, Silye Sándor tagokat. 
 
A fenti határozatot a tagok 70 igen szavazatta,l ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadták. 
 
A Levezető Elnök a megválasztott tagoknak sikeres szakmai munkát, 
együttműködést kívánt. Kérte a tagságot, hogy a megválasztott elnökséget, 
bizottságokat, küldötteket segítsék munkájukban! Felkérte a most 
megválasztott Elnökség és Felügyelő Bizottság tagjait, hogy a  szünetben  a 
Ptk. 2011. évi CLXXV törvénye és az Alapszabály alapján alakuljanak meg, 
válasszák meg elnöküket és nevezzék ki tisztségviselőiket. Kérjenek fel 
jegyzőkönyvvezetőt (akár maguk közöl) a megalakulásuk rögzítésére! 
 
Bejelentette, hogy 10 perc SZÜNET következik. Figyelmeztette a vendégeket, 
és a tagokat a szünet betartására, figyelembe véve az esti programok kezdetét. 
 
Hozzászólás: 
Tóth Sándor: Méltatta a most leköszönő tisztségviselők munkáját, kérte a 
Közgyűlést, hogy mondjon köszönetet az elmúlt 4 évben végzett munkájukért és 
kérte, hogy  ezt a jegyzőkönyvbe rögzítsék. 
Az Elnök úr  megköszönte Tóth Sándor hozzászólását. 
 
A SZÜNET után 
 
A Levezető Elnök köszöntötte a megérkezett Vargha Tamás urat, HM PÁT-t, a 
honvédelmi miniszter úr személyes képviselőjét és Dr. Cser-Palkovics András 
urat, tagjainkat. 
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8. Napirendi pont:  
A Levezető Elnök felkérte Vargha Tamás urat, HM PÁT-t, a honvédelmi 
miniszter úr személyes képviselőjét, hogy köszöntse a Közgyűlést az ünnep 
alkalmából. 
Vargha Tamás köszöntötte a Közgyűlésen megjelent tagságot, és átadta Hende 
Csaba miniszter úr üdvözletét. Mint alapító tagja a szervezetnek, 
visszaemlékezett a megalakulás körülményeire. Akkor még tele voltak 
kérdésekkel, de amit akkor célul tűztek ki, hogy ne legyen különbség katonák és 
a civil társadalom tagjai között, az ma már megvalósult. A Honvédség 
megbecsült intézményé vált a társadalmunkban. Ezúttal is köszöntötte a kiváló 
katonákat, akik itthon és külföldön szolgálnak. A továbbiakban megköszönte a 
Baráti Kör tagjainak, tisztségviselőinek az elmúlt húsz évben végzett 
munkájukat és azt kívánta, hogy az újonnan megválasztott tisztségviselők 
vigyék tovább a lángot, ahogy elődeik tették. Megköszönte a szervezet volt 
elnökének Warvasovszky Tihamér úrnak és a most leköszönő Dr. Cser-
Palkovics András elnök úrnak a több éves munkájukat, amit végeztek a 
Szervezetért. Részükre emléktárgyat adott át. 
 
A Levezető Elnök megköszönte Vargha Tamás szavait és a Miniszter úr 
üdvözletét. A 20. éves Szervezet nevében kérte, tolmácsolja köszönetét azért a 
sok erkölcsi és anyagi segítségért, amit a Szervezet felé tett. Megemlítve a 
KEMPP beindítását és a fent tartását. Köszönetét fejezte még ki Vargha Tamás 
úr alapító tagnak a húsz év alatt végzett munkájáért és azért a támogatásért, 
bátorításért és figyelemért, amit  államtitkárként tesz a Szervezetért több éve. 
Köszöntötte a Tiszteletbeli Elnököket. 
 
9. Napirendi pont:  
A Levezető Elnök: Felkérte a megválasztott Felügyelő bizottság elnökét a 
szervezete bemutatására. 
Sajner Gyula a megválasztott Felügyelő Bizottság nevében köszöntötte a 
tagságot. A bizottság tagjai Sándor Csaba előző gazdasági vezető és Szigeti 
Gyula. Megköszönte a bizalmat és ígérik, hogy a legjobb tudásuk szerint fogják 
a szervezetet szolgálni. 
A Levezető Elnök: Gratulált Sajner Gyulának, az új Felügyelő Bizottság 
elnökének, és jó munkát kívánt. Egyúttal köszönetét fejezete ki Orgovány 
Istvánnak a most leköszönő elnök úrnak, a sok éves magas színvonalú 
munkájáért. Kérte őt és Németh István úr tagokat, hogy több éves 
tapasztalataikat adják át és segítsék munkáját az új Bizottságnak. 
 
A Levezető Elnök felkérte a megválasztott Elnökség elnökét a 
tisztségviselőinek bemutatására és beszéde megtartására. 
 
Dr. Karsai Béla megnevezte az elnökségen belül megválasztott 
tisztségviselőket: Elnök helyettes: Dr. Görög István, Titkár: Berkes Sándor, 
Programvezető: Silye Sándor, Belső munkavezető: László Tibor, Gazdasági 
vezető: Balassa István, Jogi vezető: Dr. Ladányi István, Elnök Karsai Béla. 
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Dr. Karsai Béla Elnök úr köszöntötte a tagságot és a vendégeket. Elmondta, 
hogy második alkalommal fogadta el a felkérést az Elnöki posztra. Szívesen tett 
eleget a felkérésnek és valószínűnek tartja, hogy előző tevékenységével meg 
voltak elégedve. Szeretné folytatni az elődök által megálmodott, majd később 
tovább vitt szellemiséget. Felvázolta az eddigi eredményeket, és további 
elképzeléseit arról, hogyan működjön a Szervezet. Fontosnak tartja a gazdasági 
stabilitást, a tartalék alapképzést. Támogatások megszerzését. Szeretné, ha a 
közösség épülne, mert ez fontos alapja a közös munkának. Programokat, és 
együttléteket a leendő közösségi helyen. A tagságot arra kéri, hogy segítsék az 
elnökség munkáját. Az igazi víziója, hogy a Szervezet álljon anyagilag stabilan, 
tagsága lelkes és célratörő legyen, elnöksége törekvő és jó szervező, operatív 
vezetése eredmény centrikus és a város életében meghatározó szerepet töltsön 
be. 
A Levezető Elnök megköszönte és megszívlelendőnek tartotta Dr. Karsai Béla 
Elnök úr útmutatását és arra bíztatta a tagságot, hogy újult erővel fogjanak a 
jövőbeni munkákhoz. Ha ezt teljesítik, akkor biztos sikeres lesz a szervezet a 
továbbiakban is. 
Felkérte Dr. Cser-Palkovics András most már Tiszteletbeli elnököt, hogy az 
elmúlt húsz évről, és a benne lévő négy évet összegezve tartsa meg záró 
beszédét. 
Dr. Cser-Palkovics András köszöntötte a Közgyűlést és elnézést kért a 
késésért, de közérdekű feladata volt. Fontosnak tartja a történelmet, a 
hagyományok és a múlt ápolását. A Szervezet már 20 éves történelemmel 
rendelkezik, ezt a közösséget ápolni kell egy nagy múltú katonavárosban. 
Megköszönte az alapítóknak, hogy egy ilyen szervezetet hoztak létre, és az 
előző elnököknek is méltatta munkájukat. Külön köszöntötte Dr. Karsai Béla 
Elnök urat és kéri a tagságot, hogy ő is kapja meg azt a támogatást, ami nélkül ő 
nem tudta volna vezetni a szervezetet. Pozitívumként emelte ki, hogy nagy 
tapasztalatokra tett szert, sok barátot szerzett, fegyelmet és határozottságot 
tanult, ami a civil életben is fontos. Kiemelte a Szervezet egyik  legnagyobb 
fontosságú programját a  „A hazafiság Iskolája” címén a fiatalok honvédelmi 
nevelését és a KEMPP fontos Bázisát. Támogatásáról biztosította szervezetet a 
stabil működés érdekében. Köszönetet mondott az ÖHP parancsnokának. A 
közös együtt működést a város életéhez hozzátartozónak tartja. Megköszönte a 
sok segítséget és támogatást Dr. Görög István úrnak, Oláh László úrnak és a FB 
Elnökének -Orgovány István úrnak. 
Megköszönte a tagság bizalmát és további sikeres 20 éveket kívánt, valamint az 
esti programhoz jó szórakozást. 
 
10. Napirendi pont:  
A Levezető Elnök köszönetet mondott a tagságnak, hogy segítették munkáját. 
Mindenkinek azt kívánta, hogy a továbbiakban is újult erővel támogassák a 
Szervezet munkáját és folytassák együtt az ünnepet a Vörösmarty Színházban, 
ahol köszöntsék együtt Székesfehérvár katonáit. 
Ezek után a Levezető Elnök elköszönt és a Közgyűlést berekesztette. 
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