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HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR 

Székesfehérvári Szervezete 
- Kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet- 

8000.  SZÉKESFEHÉRVÁR ,  Malom utca 2.  Tel./ Fax: 00-36-22 -503-186, 503-187. 

 

 

Nyilvt. szám: 42-23/2010 

 Jegyzőkönyv    

 

Készült: 2010. május 06 

Helyszín: Helyőrségi Klub kiskonferencia terem.        

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív alapján a Választmány tagjai és a meghívott vendégek. 

Görög István titkár köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Választmány 

határozatképes, a 11 tagú Választmányból 5 fő jelen van. Sándor Csaba úr jelezte, hogy a 

napirendet ismeri és a határozatot támogatja. 

Ismerteti a napirendi pontot.  

Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetésre Stégner Lajosné személyében. 

A Választmány tagjai a napirendi pontot és a jegyzőkönyvvezető személyét egyhangúlag 

elfogadták. 

Jegyzőkönyvvezető: Stégner Lajosné   
 

Az április 26-i ülésen hozott döntésnek megfelelően, az anyagnyilvántartás „Szabályzat” 

megvitatása és elfogadása tárgyában, Warvasovszky Tihamér elnök úr soron kívüli 

válaszmányi ülést hívott össze: 
 

 

Napirendi pont: 
1.)Az anyagnyilvántartás”Szabályzat” megvitatása és elfogadása.  

 

Sárközi Tamás: Ismertette a Választmány tagjai részére előzetesen kiadott szabályzat 

tervezetet. Mint a leltározási bizottság vezetője, arra a megállapításra jutott,hogy a 

HTBK további működéséhez, a választmány részére és a szervezet tagjai számára 

fontos,hogy a szervezet vagyoni helyzetéről és annak változásairól objektív információk 

álljanak a rendelkezésükre. A FEB. részéről szintén kifogásolt volt az 

anyagnyilvántartás hiányossága. Ezért is fontos ennek a területnek az újra vizsgálata és 

rendbetétele a mai követelményeknek és az állapotoknak megfelelően. A szabályzat 

olyan számviteli szabályokat rögzít, amelynek alapján valós adatok álljanak 

rendelkezésre a HTBK vagyonáról. A szabályzat kiterjed az anyagellátás menetére,az 

eszközök az anyagok ,és azok okmányainak kezelésére,valamint a felhasználások,és 

elszámolások pontos bizonylatolására, és rögzíti az ellenőrzés feladatait .A szabályzat 

1.sz mellékletében részletesen pontokban rögzítve van a Helységleltárakra vonatkozó 

szabályok. A 2 sz. mellékletben rögzítésre került a javaslatuk alapján az un. „Részletes 

felszerelési könyv”(RFK.) amely a tagok részére személyes használatra kiadott 

nyilvántartott eszközök és anyagok átadására és átvételének igazolására szolgál. A 

továbbiakban elmondta, leltározáskor észlelte a bizottság, hogy a korábban elkezdett 

nyilvántartások vezetése abba maradt. A Választmány felkérésére elkészítették azt az 

ütemtervet, amely alapján véleményük szerint a gazdálkodási csoport, és a gazdasági 

vezetőt segítő könyvelő iroda közreműködésével megoldható lenne,hogy  ezek a fontos 

területek jól működjenek,és egy esetleges APEH ellenőrzéskor hiányosságként ne 

merüljenek fel problémaként,és elkerülhetők legyenek,esetleges bírságolások,vagy 

túlterheltség miatti hibák. Fontosnak tartják a selejtezések mielőbbi végrehajtását és az 
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új leltározási szabályzat elkészítését, az ütemtervben a határidők, a felelős személyek és 

a végrehajtásra kijelölt személyek is rögzítve vannak. Sárközi Tamás felkérte a 

választmányt, hogy vitassa meg az általuk javasolt szabályzatot. 

Tóvári Róbert: Fontosnak tartja a Gazdasági vezető munkáját segítő csoport 

megalakítását, a leltározási szabályzat átdolgozását szükségesnek tartja, közreműködik 

a könyvelő személyének felkéréséhez, de a szervezet gazdasági mutatóira szüksége 

lenne és egy egyeztetést fog kérni a gazdasági vezetővel. 

 

Görög István: Elmondta, hogy amikor 15 évvel ezelőtt a baráti kőr megalakult, nagyon 

sok adományt kaptak, ahogy telt az idő a vagyon és a feladatok gyarapodtak. 

Természetesen az akkori vezetőkkel, és az önkéntesekkel végzett munkával próbálták 

szabályszerűen követni és nyilvántartani a mindig növekvő vagyont. Rendszeresen 

elkészültek a leltárak, és az anyagnyilvántartás is volt vezetve, de közben sokan 

eltávoztak a baráti kőrből, vagy külszolgálatra mentek és ezek elmaradtak. Az önkéntes 

munkának ez az egyik hiányossága, hogy nem kérhető számon. Az Ő elsődleges 

feladata, a mai napig is, hogy a beérkező anyagok számláján igazolja annak 

szükségességét és, hogy minden számlára rávezessék a pontos felhasználás helyét. A 

továbbiakban az ügyrend szerint az ügyvezető úrnak kellett vezetnie az okmányokat, 

így ő nem követte az anyagok sorsát ennek ellenőrzése a gazdasági vezető feladatához 

tartozott. A pákozdi beruházás elkezdésekor nagyon sok beépítendő anyag volt, 

amelyek sorsáról, és felhasználásáról ő mindig tudott, de adminisztratívan nem követte 

az útjukat, a pályázatok elszámolásánál viszont a felhasználásokat pontosan rögzíteni 

kellett. A pákozdi katonai emlékhely leltárát kérte, hogy tekintsék át. Fontosnak tartja,  

hogy  itt minden tisztázva legyen, és pontos  nyilvántartás álljon a rendelkezésre, mert a 

KEMPP meglakulásával ezeket az anyagokat, adományokat, és kölcsönadott személyi 

emlékeket át kell adnia a HTBK-nak a részükre. A továbbiakban tisztázta az 

ütemtervben személyi felelősségét és elmondta, hogy a logisztikai terület munkáját nem 

ismeri, de a szabályzat létrehozását fontosnak tartja és elfogadja.  

 

A végrehajtásban felelős személyekre javaslatok hangoztak el. A HTBK, tagjai közül 

szakmailag alkalmasnak találják Bódi Sándornét, Börcsök Rudolfot, Gulyás Gábort 

akiket megkeresnek és segítségüket fogják kérni. Valamint egy olyan személyt kell 

választani, aki közvetlenül segíti a gazdasági vezető munkáját és beszámol a 

választmánynak arról, hogy a gazdálkodási csoport hogyan halad a munkájával. Ezt a 

feladatot Eperjesi Róbert vállalta.    

  

Kollár Endre: Véleménye szerint is a szabályzatot fel kell frissíteni. Elmondta, hogy ő 

korábban is jelezte már ezeket a problémákat, több évvel ezelőtt, de a jelzéseit senki 

nem vette figyelembe, nem talált ebben partnereket, az ő célja mindig az volt, hogy 

szabályosan, működjenek a dolgok, próbálta csinálni, mint ügyvezető, de nem álltak 

rendelkezésére a számlák. 

 

Görög István: A Szervezet kinőtte magát. A szervezeti és működési szabályzatot is át 

kell dolgozni és az alapszabályt is módosítani kell. Minden évben nagyobb összegűek a 

pénzmozgások. Az idei évben is 50 milliós pénzmozgás  van betervezve és egy újabb 

szervezet is alakult, amelynek  a gazdasági ügymenete is a HTBK-án keresztül történik. 

Az anyag nyilvántartási csoport megalakításánál, felmerült kérdés hogy ez tagi 

kötelezettség, vagy ellenszolgáltatás fejében végezhető e el? Fel kell mérni milyen 

lehetőség van megbízási szerződés keretében végezni, és mennyi az értéke ennek a 
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feladatnak? Sárközi Tamás erre nem tudott válaszolni, de ígéretet tett, hogy június 

közepéig felmérik a munka szükségletét és választ adnak a kérdésre. 

 

 A Választmány 12/2010 05 06 sz. határozata 

 

A Választmány az előterjesztett anyag nyilvántartási „Szabályzat” pontjait megvitatta 

és egyhangúan elfogadta, valamint   az alábbi határozatot hozta:Az anyagnyilvántartó 

könyv,a valós helységleltárak létrehozására a készletértékek megállapítására,az (RFK)  

felfektetésére öttagú anyag nyilvántartási csoportot hoz létre. Eperjesi Róbert 

vezetésével. Határidő az ütemterv szerint. 

 

 

Görög István: A továbbiakban kitért a honvédelmi napok programjaira,”A Fehérvár 

Katonái” rendezvény megszervezését egyeztette Nagy Károllyal. Aki elmondta, hogy a 

szervezés és az egyeztetés folyik a fellépőkkel. A programot színesíteni szeretnék, hogy 

minél többen jöjjenek,a tagság figyelme is fel lett híva a hírlevélben a programokról és 

rendezői segítséget is várnak. 

Nagy Károly: Tájékoztatta a választmányt, hogy a cselekvési tervben jelzett kirándulás 

előkészítésére 3 fős csoport utazik Bosznia-Hercegovinába: Horváth József, Nagy 

Károly és Tóvári Róbert személyében. Az időpont május 31-junius 3-ig. 

 

 

A Választmány 13/2010 05 06 sz. határozata 

 

A Választmány a fentiek alapján úgy határozott, hogy a kirándulás előkészítésére 

háromfős csoport kiutazását engedélyezi,a felmerülő kiadások  a kirándulásban 

résztvevők költségeit terheli. 

 

 

 

 

                                      Az Elnök a Választmány ülését berekesztette! 

 

Kmf. 

 

 

 

…………………………… …………………….. 

Levezető elnök  Jegyzőkönyvvezető 
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HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR 

Székesfehérvári Szervezete 
- Kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet- 

8000.  SZÉKESFEHÉRVÁR ,  Malom utca 2.  Tel./ Fax: 00-36-22 -503-186, 503-187. 

 

             

Kivonat a Választmány 2010. május 06 készült jegyzőkönyvéből. 

 

 

 

 

A Választmány 12/2010 05. 06 .sz. határozata 

 

 

A Választmány az előterjesztett anyag nyilvántartási „Szabályzat” pontjait  megvitatta 

és egyhangúlag elfogadta valamint   az alábbi határozatot hozta: Az anyagnyilvántartó 

könyv,a valós helységleltárak,létrehozására, a készletértékek megállapítására, a 

helységleltárak, az (RFK) felfektetésére öt tagú anyag nyilvántartási csoportot hoz létre 

Eperjesi Róbert vezetésével .Határidő az ütemterv szerint. 

 

 

 

 

A Választmány 13/2010 05. 06. sz. határozata 

 

 

 

A Választmány a fentiek alapján úgy határozott, hogy a kirándulás előkészítésére 

háromfős csoport kiutazását engedélyezi, a felmerülő kiadások a kirándulásban 

résztvevők költségeit terheli. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

…………………………… …………………….. 

Levezető elnök  Jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

 


