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Nyt szám:40/2014/3 
 

                   A Baráti Kör Ünnepi Közgyűlése. 
                                             20. év     
         
Ideje: 2014. december 16. 17.00 óra. 

Helye: Székesfehérvár Megye Jogú Város, Polgármesteri hivatal, Díszterem. 

 

A közgyűlés elnöksége elfoglalta a helyét. 

Tagjai: Dr. Cser-Palkovics András elnök; 

   Dr. Görög István első alelnök, örökös tag; 

   Dr. Karsai Béla alelnök, örökös tag; 

            Oláh László titkár; 

   Sárközi Tamás ügyvezető; 

   Warvasovszky Tihamér örökös tag, volt elnök; 

   Vargha Tamás örökös tag, Államtitkár; 

   Szelekovszky Ernő a HTBK Országos Elnök. 

 

A közgyűlés levezető elnöke: Dr. Cser-Palkovics András elnök.  

Megállapította  a jelenléti ív alapján (2. sz. melléklet) hogy a taglétszám 179 fő, 

szavazásra jogosult 176 fő, ebből jelen van  57 fő szavazásra jogosult. 

Bejelentette, hogy a megismételt ÜNNEPI Közgyűlés az Alapszabály 9. fejezet 

9.1.7. pontja alapján  

 

                                                   határozatképes. 

 

Az Elnök Úr köszöntötte a meghívottakat (3. sz. melléklet), a szervezet alapító 

tagjait és jelenlévő tagjait. Ezek után felkérte a megjelenteket, hogy a hivatalos 

program előtt néma felállással emlékezzenek a szervezet megalakulása óta, az 

elmúlt 20 év során eltávozott 20 fő tagra. A nevek videó filmes bemutatón 

voltak láthatók. (4. sz. melléklet) 

      A tagság egy perces néma felállással emlékezett az elhunyt tagokról! 

 

Az Elnök Úr javaslatot tett a tisztségviselők személyére. 

Jegyzőkönyv vezetőnek : Stégner Lajosnét tagot . 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek: Kollár Endre és Sárközi Tamás tagokat javasolta. 

  

http://www.htbkszfvar.hu/
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Szavazás: A tagság a fenti javaslatot egyenkénti szavazással 

           ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta. 

 

A Közgyűlés 57 igen, 0 nem és 0 tartózkodással, nyílt szavazással meghozza az 

alábbi 4/2014. (XII.16.) Közgyűlési határozatot: 

 

A közgyűlés felkérte levezető elnöknek Dr. Cser-Palkovics András elnököt, 

jegyzőkönyvvezetőnek Stégner Lajosné tagot, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kollár 

Endre és Sárközi Tamás tagokat.  

 

Az Elnök Úr felkérte a jegyzőkönyv vezetésére Stégner Lajosné tagot a 

jegyzőkönyv hitelesítésére Kollár Endre és Sárközi Tamás tagokat. 

 

Az Elnök Úr ismertette a 2014. november 29.-i válaszmányi ülés alapján a 

Választmány határozatát a közgyűlés napirendjére, mely megegyezik a 

meghívóban szereplő napirendi pontokkal (1. sz. melléklet). 

 

1, Beszámoló a Baráti Kör elmúlt két évtizedben végzett munkájáról. 

 

2, Elismerések átadása. 

 

Az Elnök Úr szavazásra  bocsájtotta  a beterjesztett napirendi pontokat,kérte a 

tagokat, hogy a szavazatukat a továbbiakban is  a HTBK tagsági 

igazolványuknak a  felmutatásával jelezzék. 

 

Szavazás: Az Elnök Úr nyílt szavazás eredményeként megállapította, hogy a 

napirendet a tagság: 

            ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta. 
 

Ezek után felkérte Vargha Tamás államtitkár urat, mint alapító tagot, hogy 

nyissa meg az ünnepi megemlékezést. 

 

Varga Tamás: Köszöntötte a 20 éves Szervezetet. Beszélt a megalakulás 

pillanatairól, amely a rendszerváltozás éveinek kezdetére esett. Az 1990-es évek 

előtti nehéz időszakról, amikor „a nép elvált a hadseregtől”. Ezért volt fontos, 

hogy egy olyan szervezet jöjjön létre amely azon munkálkodott, hogyan legyen 

a hadsereg és azok tagjai méltóan megbecsülve a civil társadalomban és hogyan 

lehetne együtt működni. Kiemelte Dr. Gyuricza Béla első elnök úr áldozatos 

munkáját ez irányban. Ma, mint honvédelmi államtitkár büszkén mondhatja, 

hogy a honvédség a társadalom megbecsült intézménye lett és ebben a  HTBK 

Szervezetének is óriási szerepe volt és van. Megköszönte a szervezetben végzett 

munkát a vezetőknek és tagoknak, további eredményes 20 évet kívánva.  
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1, Napirendi pont: Beszámoló a Baráti Kör elmúlt két évtizedben végzett 

munkájáról. 

Az Elnök Úr ünnepi beszédében a HTBK 20 évéről, benne a székesfehérvári 

szervezet tevékenységéről, az elért eredményekről, az alapítókról, a kiemelkedő 

munkát végzőkről, a mindenkori elnökök támogatásáról beszélt megköszönve 

áldozatos munkájukat még további 20 éves sikeres tevékenységet kívánva  

 (5. sz. melléklet). 

Felkérte Oláh László titkár urat a kiemelkedően eredményes programokról 

szóló beszámoló ismertetésére ( ppt kísérettel) ( 6. sz. melléklet).  

Hozzászólások.  

Fucsku Sándor tag: Az MH ÖHP parancsnokaként is háláját fejezte ki a 

szervezet munkája iránt, amit a változások érdekében tett. Ma már elmondhatja, 

hogy az állomány tagjai a lakókörnyezetük szerves részei és megbecsülés övezi 

őket. Sajnálja, hogy nem lehetett az alapító tagok sorában, mert akkoriban 

külföldi tanulmányait végezte. Végül a Parancsnokság nevében Díszoklevelet 

adományozott Dr. Cser_Palkovics András Elnök Úr részére, amelyben 

kifejezte háláját a Szervezet irányában a katonák és a civil lakosság 

kapcsolatának erősítése érdekében végzett tevékenységéért. 

Szelekovszky Ernő: A HTBK Országos Szövetségének nevében köszöntötte az 

ünnepi közgyűlést. Beszélt a megalakulás körülményeiről, kiemelte a 

megalakulás egyik fő elvét, amely az egész kárpát-medencei magyarság egymás 

közötti kapcsolatainak erősítése volt. Ez ma már realizálódott, jelenleg 34 baráti 

kör működik. Ebből 7 Erdélyben, 2 a Felvidéken, 1 a Kárpátalján, 1 a 

Délvidéken - ez összesen 43 szervezet. Nagyon sok támogató és önkéntes segíti 

a munkát. Ezek közül kiemelte, hogy a székesfehérvári szervezet volt az első, 

amely megalakult. Az Országos Szervezet 20 éves ünnepségét Debrecenben 

rendezték meg. A székesfehérvári szervezetnek, a legkiválóbbnak, a 

„Zászlóshajónak”  további sok sikert kívánt a terveik megvalósításához és 

kellemes ünnepeket, sikeres, boldog újévet a jelenlévőknek!!  

 

Az Elnök Úr felkérte Oláh László titkár urat az Ünnepi Közgyűlésre érkezett 

üdvözlő, köszöntő üzenetek, levelek ismertetésére (7. sz .melléklet). 

Több hozzászólás nem hangzott el. 

 

Az Elnök Úr megköszönte a hozzászólásokat és szavazásra bocsájtotta a 

beszámolókat. 

Szavazás: Az Elnök Úr megállapította, hogy a  Baráti Kör elmúlt két 

évtizedben végzett munkájáról szóló  beszámolót  a tagság nyílt szavazással: 

                   ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta. 

 

Javasolta, hogy az Ünnepi Közgyűlés a szavazás eredményét figyelembe véve 

hozzon határozatot, amiben rögzítsék az elmúlt 20 év során elért eredményeiket.  
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                       A Közgyűlés 5/2014 (XII.16.) számú határozata 

 

A HTBK Székesfehérvári Szervezete 20 évi Ünnepi Közgyűlése emlékezett meg a 

szervezet két évtizedes munkája tapasztalatairól és eredményeiről.  

Megállapította, hogy a munkája eredményeként jelentősen erősödött és 

szorosabbá vált a Magyar Honvédség és Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Vezetése, a katonák és a polgárok kapcsolata. A szervezet a fő feladataként 

kitűzött célját, miszerint a város fiatalságának hazafias és honvédelmi nevelése 

előmozdításán fáradozik - sikerrel teljesítette.  

Mára felnőtt az a generáció, amely részt vett a szervezet programjain.  

Az ifjúság nevelés érdekében fejlődött ki a  Katonai Emlékpark Pákozdon.  A 

pákozdi létesítmény vált a Hazafiság Iskolája pedagógiai program bázisává is, 

amelyen a 3 éves tevékenysége eredményeként közel 10 ezer fő fehérvári diák 

vett aktívan részt.  

A Nemzeti Emlékhelyként funkcionáló létesítmény hatása mára túllépte a városi 

és térségi kereteket, nemzeti intézményként nemzeti célokat szolgál. 

Mindezen eredmények köszönhetők a szervezet tagsága tenni akarásának, 

vezetésének és elismertségének. 

 

Az Elnök Úr a beterjesztett határozati javaslatot szavazásra bocsájtotta.  

Szavazás: Megállapította, hogy az: 

 

                                           Ünnepi Közgyűlés 

                  

                     5/2014 (XII.16.) számú határozatát, a tagság nyílt szavazással:  

 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta fogadta. 

 

2. Napirendi pont: Elismerések átadása. 
  

Szelekovszky Ernő: A HTBK OSZ nevében a HTBK Székesfehérvári 

szervezete megalakulása 20 évfordulója alkalmából elismerést ad át az Elnök 

úrnak. 

 

Az Elnök Úr bejelentette, hogy az ALAPÍTÓKNAK, a kiemelt 

TÁMOGATÓKNAK, a KIMAGASLÓ MUNKÁT VÉGZŐKNEK oklevelek és 

emlékplakettek átadása kerül sor. 

Felkérte Sárközi Tamást ügyvezető urat a beterjesztések felolvasására, majd 

azok átadásra kerültek az Elnök úr által. 

Az elismerésben részesített személyek listáját a (8. sz. melléklet) tartalmazza.  
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Az Elnök Úr a Közgyűlés zárása képen rövid összefoglalót és értékelést tartott, 

minden megjelentnek Kellemes Ünnepeket sikerekben, boldog és feladatokban 

és egészségben gazdag újesztendőt kívánt, baráti beszélgetésre és 

pohárköszöntőre hívta a megjelenteket. 

 

                            Ezek után a Közgyűlést berekesztette! 

 

                                                     Kmf.  

 

 

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

           elnök                                                   jegyzőkönyv vezető 

Dr. Cser-Palkovics András                                 Stégner Lajosné 

 

 

 

 

           

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

         

           Jegyzőkönyv hitelesítő                                  Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

                                                                                                      

              Kollár Endre Sárközi Tamás  

Lakcím:8000. Székesfehérvár                                         8000. Székesfehérvár 

              Kígyó u.5. 8/1 Zágrábi u.9. 

 

 
 

Mellékletek: 

l. sz.: Meghívó (1 lap). 

2.sz.:Jelenléti Ív A 2014.december 16-i Ünnepi Közgyűlésről 17,00 óra (  lap). 

3.sz.: 

4.sz.:Eltávozott tagok névsora (1 lap).  

5.sz.:Az Elnök Úr ünnepi beszéde (  lap). 

6.sz. Nyomot hagytunk  (  lap). 

7.sz:Az ünnepi közgyűlésre,érkezett köszöntő levelek(2 db). 

8.sz:Az elismerésben részesülők listája  ( lap). 


