
 1 

120 
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: 53/46 /2012.                                        

                                                           

 

Jegyzőkönyv 

             

                                                     Választmányi ülésről. 

 

 

Ideje: 2012. június 27.-én 17:00 óra. 

Helye: Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum. 

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív alapján a Választmány tagjai és a meghívottak. Dr. 

Cser-Palkovics András elnök ismertette a napirendi pontokat. Megállapította, hogy a 

csatolt jelenléti ív alapján a 13 fő választmányi tagból 8 fő jelent meg. 2. sz. melléklet. 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetésre Stégner Lajosné személyében. 

A Választmány tagjai a napirendi pontokat és a jegyzőkönyvvezető személyét 

egyhangúan elfogadták. 

Jegyzőkönyvvezető: Stégner Lajosné. 
 

Napirendi pontok: 1. sz. melléklet. 

 

1. Tagfelvétel. 

    Előterjesztő: Sárközi Tamás ügyvezető. 

         

2. Beszámoló az április 25.-i választmányi ülés óta elvégzett munkáról. A 

szervezet pénzgazdálkodásáról. 

   Előterjesztő:  Oláh László titkár 

                         Sándor Csaba gazdasági vezető. 

 

3. Az ifjúság hazafias és honvédelmi nevelése érdekében végzet munkánk tapasz 

talatainak összegzése, a következő időszak feladatainak megfogalmazása. 

   Előterjesztő: Oláh László titkár 

                         Németh János. 

 

4. HONVÉDFESZTIVÁL 2012. rendezvénysorozat elgondolásának    

    megvitatása.  

   Előterjesztő: Dr. Görög István alelnök. 

 

5. Állásfoglalás a Katonai Emlékpark Nkft. részére nyújtandó 

    támogatásokról. 

    Előterjesztő: Sándor Csaba  gazdasági vezető.     

                                  

6. A 2011. CLXXXI sz. trv. végrehajtása érdekében megalkotandó  

    szabályzatok és okmányokat előkészítő bizottság feladatairól. 

    Előterjesztő: Sárközi Tamás ügyvezető. 

 

 

http://www.htbkszfvar.hu/
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   7. A cselekvési program végrehajtása érdekében a következő időszakban  

    elvégezendő feladatok és annak költségvetése. 

                Előterjesztő: Dr. Görög István alelnök. 

              

          8. Egyebek: Katonai Emlékpark Pákozd fejlesztésével kapcsolatos elgondolások 

              megvitatása. 

              Előterjesztő: Dr. Görög István alelnök. 

 

1. Napirendi pont: Sárközi Tamás ismertette, hogy a mai Választmányi ülésen 1 fő 

jelent meg, aki felvételét kérte tagjaink sorába. Elmondta, hogy az alapszabály, a 

cselekvési terv és a tagdíjfizetés ismertetve lett részére. Tájékoztatta a szervezetben 

önkéntesen végezendő feladatokról is. 3. sz. melléklet. 

 

Tagfelvételét kérte: 

Kovácsné Kozma Katalin. 

Ajánló: Oláh László: Elmondta, hogy Kovácsné Kozma Katalin az Árpád Szakképző 

Iskola tanáraként eddig is sokat tett az ifjúság honvédelmi nevelése érdekében elindított 

programokért. A KEMPP-ben ismerte meg a Baráti kőr programját. Segíti a Célok 

megvalósítását és már eddig sok önkéntes munkát végzett eddig is, pedig nem volt tag. 

Felvételét javasolja.                               

 

 

                             A Választmány 7/2012.06.27/ sz. határozata.   

 

A Választmány az alapszabály 5. § A pont (1. bek) figyelembevételével – Sárközi 

Tamás előterjesztésére – 2012. június 27.-i hatállyal felvette a HTBK Székesfehérvári 

Szervezete tagjai sorába: 

Kovácsné Kozma Katalint. An.: Kazi Rózsa Ella. Szülh.: Veszprém. Szül. ideje: 1967 

december 14. Lakcíme: 8152 Kőszárhegy, Hősök út. 24. Foglalkozása: Tanár. 
Tagsági viszony kezdete: 2012. június 27. 

Tagsági díj: 2000ft /év. 

 

A Választmány a fenti határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan 

elfogadta 

 

Dr. Görög István: Gratulált az újonnan felvett tagnak és biztatta, hogy továbbra is 

maradjon ilyen elkötelezett. 

 

2. Napirendi pont: Oláh László beszámolójában kiemelte, hogy az elmúlt időszak 

bővelkedett eseményekben. Sok feladatot hajtottak végre. Kiemelve az Európai Béke 

napját, a Honvédelem napját és a Békefenntartók napját. A rendezvények 

színvonalasak voltak. A Békefenntartók napja rendezvény az előző évhez képest 

előbbre lépett, de úgy érzi, hogy ez a folyamat nehezen indult be. Kevés a részt vételi 

arány, ezért ezen a téren még van mit tenni. A május 23.-ai Hősök napján a hadisírok 

gondozásában egyre több szervezet kapcsolódik be és egyre jobban magukévá vallják 

ezt az ügyet. Ez jó hír, hiszen a szervezetünk indította el ezt a mozgalmat. Beszámolt a 

május 31.-i Nagyváradi látogatásról, melyen az ottani civil szervezettel közösen 

együttműködve részt vettek egy új I-II. világháborús emlékmű elhelyezésének alapkő 

letételénél, ahol ünnepi beszédet mondott. Felsorolta a többi megrendezett programokat 

is, kiemelve Hazafiság Iskolája tanévévzáró programját. A múzeumok éjszakája 
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programban részt vett a KEMPP is. A látogatottságot közepesnek ítélte. A programok 

színvonala nem maradt el a városban rendezett programok színvonalától.  

Hozzászólás: Dr. Görög István: Tájékoztatta a Választmányt arról, hogy 

Székesfehérvár város, az ÖHP és a HTBK részéről az Isonzói baráti kőr meghívására 

látogatást tettek Gorícia megyében. Meglátogatták a Visintini magyar kápolnát és 

tárgyaltak a kápolna további sorsáról, újabb delegációk látogatásáról. Megjegyezte, 

hogy eddig nem sikerült kiadni az I. Világháborús katonai sírokról készült tanulmányt. 

Ezen kívül egy kiállítás is elmaradt Molnár Artúr képeiről, és a Szlovák veteránok 

lövészetre való meghívásának sem tudott a szervezet eleget tenni.  A Doni kápolna 

felújítási programja keretében sikerült kiadni a kápolnáról készült kiadványt. Az 

Albániai kirándulás körülményei is elrendeződtek, a megfelelő szerződéseket 

megkötötték. A Pályázatokon való részt vételi eredmények elmaradtak a várakozástól, 

ezért nagy gond a rendezvények és az ifjúsági programok finanszírozása. Örömmel 

mondta el, hogy a Hazafiság Iskolája programra sikerült Győrössy Ferenc úr 

közbenjárásával 1 millió Ft. támogatáshoz jutni az EI Zrt. jóvoltából. Pozitívan számolt 

be arról a tényről, hogy a Szervezet média támogatása megnövekedett, a Fehérvár 

Média Centrum minden rendezvényről beszámol, valamint Marosi Antal a Kossuth 

Rádió részére készített híradást a Múzeumok Éjszakája programról, az állampolgársági 

eskütételről és zánkai honvédelmi gyerek tábor megnyitásáról. 

Hozzászólás: Sárközi Tamás: Ismételten beszámolt arról, hogy a KEMPP 

vagyonmegosztás kérdésében még mindig nincs előre lépés a Pákozdi Önkormányzat  

részéről. Továbbra is halogatják azt, hivatkozva arra, hogy nem fejeződött még be a 

vagyon felmérése. Javasolta a választmánynak, hogy újból levélben kérjék a 

vagyonmegosztás rendezését. 

Hozzászólás: Dr. Görög István: Továbbra is szorgalmazni kell a mielőbbi 

vagyonrendezést, mert egy esetleges átfogó ellenőrzéskor ez komoly problémát 

okozhat. 

Hozzászólás: Sándor Csaba: Beszámolt az eddigi pénzgazdálkodásról és a 2012 évi 

pályázatok helyzetéről. Az előterjesztés tartalmát a 4. számú melléklet tartalmazza.  

 

 

A Választmány fenti javaslatokat és beszámolókat egyhangúan elfogadta. 

 

A következő napirendi pont tanácskozásán –vendégként- részt vett a Zánkai Gyermek 

és Ifjúsági Centrum részéről: Bogó Ágnes, Mészáros Balázs és Siklódi Levente. 

 

3. Napirendi pont: Dr. Görög István köszöntötte a meghívott vendégeket, akik 

megismerhették a hazafiasság Iskolája program eddigi tapasztalatait, hiszen pár évvel 

ezelőtt Bogó Ágnessel közösen gondolkodva tervezgették a katonai park ötletét. Az 

ÖHP támogatásával és a HTBK több éves tapasztalatával, pedagógusok bevonásával 

hozták létre a hazafiasság iskoláját. Erre a programra egyre több iskolát szeretnének 

bevonni. Ennek a programnak ad helyet a KEMPP. Szorgalmazták Zánkán egy 

tanácskozás létre hozását, de erre nem került még sor. Kérte az Ijúsági Centrum 

vezetőit, hogy támogassák ezt a programot saját erőforrásukból. Szeretnék átadni a 

példamutatást és újabb szereplőket is behozni ebbe a programba. 

Oláh László összefoglalta a fő feladatokat. A legfontosabb az ifjúság honvédelmi 

nevelése. Együttműködő partnereket keresnek a megvalósításhoz és a HTBK a 

„motorja” szeretne lenni ennek az elindult programnak. Elmondta, hogy a programon 

belül 2012. áprilisától június 5.-ig 14 kiemelt rendezvény volt, ahol 3740 gyerek és 140 

pedagógus vett részt. Egyszerre 300-400 gyerek vesz részt a KEMPP területén a 

foglalkozásokon, ahol a nemzeti alaptanterven belül oktatják a fiatalokat. Jó hír, hogy 
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egyre több iskola jelezte bekapcsolódási szándékát. Szeptemberre készen lesz a 

középiskolások részére kidolgozott tanterv is. A tantetvet az ország minden részére ki 

szeretnék terjeszteni és egy nemzeti programmal előállni, valamint a visszatérőknek új 

elemeket behozni. Ezt példa értékűnek tartja és köszönetet mond mindenkinek, aki 

ebben részt vett. Új elem ebben az évben, hogy itt Zánkán megnyílhatott az első HTBK 

szervezésében elindított Honvédelmi Gyerek Tábor és reméli, hogy a jövőben egyre 

nagyobb létszámban fognak rajta részt venni a fiatalok. 

Németh János véleménye szerint a tábor megrendezése a gyerekek személyiség 

fejlődésében nagy segítség. Fontos, hogy megismerkedjenek a történelmi hátterekkel, a 

tudás növeli az önbizalmukat, másképp viselkednek, szükségük van erre és nincs 

fegyelmezetlenség. 

Hozzászólás: Mészáros Balázs: sport szakemberként az a véleménye, hogy a 

gyerekek nem ismerik a fizikai és erkölcsi határokat. A hagyományos iskolai 

eszközökön túl olyan programokat és pedagógiai elemeket kell kitalálni, hogy 

örömüket leljék benne. 

Hozzászólás: Bogó Ágnes: elmondta, hogy nagy élmény a táborozókkal együtt lenni 

és nagyon örül az együttműködésnek. Fontosnak tartja a hagyományok ápolását. A 

Zánkai Középiskolai Kollégium diákjai is részt szoktak venni a Pákozdi 

rendezvényeken. Köszöni az eddigi közös munkát és felhívta figyelmet hogy Zánka 

mindig értéket képviselt. 

Hozzászólás: Siklódi Levente:örömét fejezte ki, hogy részt vehetett ezen a 

tanácskozáson. Feltétlenül partnerek szeretnének lenni, hisz ez a tábor fontos a 

gyerekeknek és szükségük van a honvédelmi nevelésre, a programokra. Zánka is keresi 

a partnereket. A Magyar Honvédséggel is tárgyaltak az együttműködésről, hogy 

szerződés keretében azt hogyan lehetne bővíteni. Az e fajtanevelésben feltétlenül 

partnerek lesznek! 

Hozzászólás: Dr. Cser-Palkovics András: Véleménye szerint a táborozást ki kellene 

terjeszteni a Hazafiság Iskolája programban résztvevő iskolákra is. Meg kell 

fogalmazni előre milyen programok legyenek az adott évben, a résztvevő diákoknak fel 

kell ajánlani a táborozás lehetőségét a nyári időszakban. Esetleg az év összefoglalót és 

évzárót egy táborozással befejezni. A KEMPP nem alkalmas erre, de itt Zánkán ezt 

nagyon jól lehetne végrehajtani. Izgalmas programokkal várni a fiatalokat, hogy 

minden évben visszajöjjenek. Javasolja, hogy egy megállapodási tervezetet kellene 

létrehozni és előterjeszteni. 

 

 

       A Választmány fenti javaslatokat és beszámolókat egyhangúan elfogadta. 

 

 

4. Napirendi pont: Dr. Görög István: Ismertette a Honvédfesztivál előzetes 

programját, amelyet az 5.számú melléklet tartalmaz. A rendezvényre szükség lenne 

kb. 800 ezer forint ahhoz, hogy tartalmas közösségi rendezvényt lehessen létrehozni. 

Számít Zánka támogatására is. Egyben felkérte Siklódi Leventét, hogy megtisztelné a 

rendezvényt, ha az egyik védnöki feladatot elvállalná. 

Hozzászólás: Dr. Cser-Palkovics András: A 2013 évre tervezik a nagy programot és 

a csata lejátszását, de az idei évben is hozzá fog járulni a Város a programok 

finanszírozásához. 

Hozzászólás: Sándor Csaba: Minél több támogatóra lenne szükség. Folyamatosan 

keresik azokat is akik nem csak pénzbeli támogatást tudnak adni, hanem az általuk 

gyártott termékekkel szponzorálnának, pld. ásványvízzel. Elmondta, hogy nemrég 

vették fel a kapcsolatot a Kecskeméti Unilever Céggel is. 
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Hozzászólás: Siklódi Levente: A Zánkai Ijúsági Centrum részéről is megígérte a 

támogatást humán erőforrásból. Köszöni a felkérést! 

 

      A Választmány a  fenti javaslatokat és a  beszámolókat egyhangúan elfogadta 

 

5. Napirendi pont: Sándor Csaba: A Szervezet részéről, mint a Nkft. résztulajdonosa, 

300.000 Ft. vissza nem térítendő támogatás megítélést javasolta a színvonalasabb 

munka biztosítása érdekében. A szerződést elkészítette és kérte a Választmány adjon 

felhatalmazást, hogy az Elnök úr a szerződést aláírhassa. 

 

A Választmány a fenti javaslatot egyhangúan elfogadta és felhatalmazta az Elnök urat 

a szerződés aláírására. 

 

 

6. Napirendi pont: Sárközi Tamás: Felhívta a figyelmet arra, hogy a civil törvények 

értelmében a kiemelten közhasznú társaságoknak rendelkezni kell a törvényben 

meghatározott okmányokkal. 6. számú melléklet. A szervezetünk ezek egy részével 

rendelkezik, de ezek nem tükrözik a szervezet jelenlegi működési rendjét, vagy a 

hatályos előírásokat, ezért azokat ki-vagy át kell dolgozni. A kidolgozott szabályzókat 

csak a közgyűlés fogadhatja el, ezért azokat még idén ki kell dolgozni. A munkát lehet 

párhuzamosan végezni, mert egyes szakterületek szabályzóinak kidolgozása más-más 

hozzáértőt kíván. Fontos, hogy a szervezet strukturális felépítését és munkakapcsolatait 

is áttekintsük. 

Hozzászólás: Sándor Csaba: A gazdálkodási szabályzatok ki és átdolgozását már 

megkezdte, aminek végrehajtása sok munkával jár, de év végére talán sikerül befejezni.  

Hozzászólás: Dr. Görög István: Elmondta, hogy minden évben kérdésként merült fel, 

hogy a szervezet hogyan működjön tovább? Az új szabályozások következtében 

nagyon sok civil szervezet nem képes már megújulni. Véleménye szerint a mi 

szervezetünknek, tovább kell lépni és jogilag szükségesek ezek a lépések. Sulyok János 

alelnök urat kérte, hogy a gazdasági vezetőre jutó sok feladat miatt segítsen be a 

szabályzatok előkészítésébe. Beszélt a fehérvári honvédséghez közel álló 

szervezetekről, akik szintén a fent maradásukért küzdenek. Jelenleg a Szervezetünk 

nem támogatható a város részéről összeférhetetlenség miatt, valamint nagyon nehéz új 

szponzorokat is találni. A Fehérvár Tiszti Kaszinón keresztül sikerül némi pénzhez 

jutni. A rendezvények szervezésében és lebonyolításában együtt működve 

valósulhatnak meg a betervezett programok. Egyre több civil szervezet jelentkezik, 

hogy szívesen működne együtt a HTBK-val, mint erős és régmúltú szervezettel. 

Számítanak a jelenlétére és mozgató erőnek tartják.  

 

7. Napirendi pont: Dr. Görög István: Ismertette a következő időszak feladatit, melyet 

7. számú melléklet tartalmaz. Kiemelte a 07.12-14.-e között a Gyergyószentmiklósi 

temető újraavatása ünnepségen való részvételt, amelyen Elnök úr is ott lesz és beszédet 

fog mondani, valamint filmbemutatót is terveznek. 

 

A Választmány a cselekvési programkövetkező időszakra való feladatainak 

előterjesztését és a javaslatokat egyhangúan elfogadta. 

 

Egyebek: 

8. Napirendi pont: Dr. Görög István előterjesztésében a Katonai Emlékpark Pákozd 

fejlesztésével kapcsolatos elgondolásokat hallgatta meg a Választmány. Kérte az Elnök 

urat, hogy 07.15.-ig hívjon össze egy értekezletet ahol a KEMPP bővítéséről és a 
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beruházásokról döntenek. Elmondta, hogy a Közép dunántúli Regionális fejlesztés 

keretén belül kiírt turisztikai pályázaton feltétlenül részt kell venni, mert így sokkal több 

program valósulhatna meg. Beszélt az eddig folyamatban lévő programokról. Kérte a  

hozzájárulását a Választmánynak, hogy elindíthassák a „Miska Huszár” szobor 

elhelyezésének folyamatát. Tervbe van véve a történelmi kaland park megvalósítása a 

KEMPP és az arborétum közötti területen, valamint rendezni kell a 48-as múzeum 

további sorsát is, hogy a törvényes működés megvalósulhasson. Kérte az elnök urat, 

hogy ez ügyben is járjon el. 

Hozzászólás: Dr. Cser-Palkovics András: A Turisztikai Pályázaton való részvételt ő 

is szorgalmazza annak ellenére, hogy az egymilliárd forint három megyére osztódik el. 

Elő kell készíteni és határidőre be kell adni a pályázatot, hogy plusz forráshoz 

juthassanak. Ha már várólistára kerül, akkor is lehet esély arra, hogy valamit nyerjenek.      

  
                 Választmány a fenti javaslatokat egyhangúan elfogadta. 

 

                                 Ezek után az Elnök az ülést berekesztette. 

 

 

A Választmány az ülés után a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum meghívására baráti 

vacsorán vett részt. 

 

                   

 

 

 

                                                 Kmf. 

 

 

 

    Dr. Cser-Palkovics András                                                       Stégner Lajosné 

        Elnök                                                                       Jegyzőkönyvezető 

 

              

 

            

   

 

 

Mellékletek:   
     1. Meghívó 

      2. Jelenléti ív 

      3. Tagfelvétel 

      4. Pénzügyi beszámoló  

      5. Honvédfesztivál program 

      6. Okmányok 

      7. Jú.27-szept. 30-ig feladatok 

 

 

 

 

 


