
A „Hálózatépítık Segélyezı és Hagyományırzı Egyesület” közhasznúsági jelentése a 

2009-es évrıl 

 

1./  Számviteli beszámoló 

 
A HSHE a 2009. évben a gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó 
elıírásoknak megfelelıen egyszerősített éves beszámolót állított össze. A mérleg fıösszege: 
298.000 forint. A saját tıke: 298.000 forint, ebbıl az induló tıke: 100.000 forint volt. A 
részletes kimutatást az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 
2./ A külsı támogatások felhasználása 

 
A 2009-es évben Egyesületünk összesen 98.000 forint támogatást kapott, ezt az összeget 
segélyezésre és rendezvényeink megszervezésére fordítottuk. 
 
3./  A vagyonfelhasználás fıbb jellemzıi 

 
A 2008-as évhez képest a külsı támogatások 453.000 forintról 98.000 forintra csökkent le. 
Ennek fı oka a gazdasági válság volt. Szervezetünk mindig törekszik arra, hogy a 
rendelkezésre álló forrásainkat a közhasznú célokra fordítsuk, s ezen törekvésünket el is értük. 
 
4./  Cél szerinti juttatások kimutatása 

 
Ilyen jellegő juttatás ebben az évben nem fordult elı. 
 
5./  A központi költségvetési szervtıl, elkülönített állami pénzalaptól, helyi 

önkormányzattól, települési önkormányzatok társulatától és mindezen szervezettıl 

kapott támogatás  

 
A fenti szervektıl szervezetünk nem kapott támogatást. 
 
6./ A közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások mértéke 

 
Egyesületünk vezetı tisztségviselıi a munkájukat társadalmi munkában végzik, a 
tevékenységükkel összefüggésben költségtérítést sem kapnak. 
 
7./  A közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámoló 

 
7.1./  Hírközlési relikviák győjtése 
 
A 2009-es éven is folytattuk a Kábelüzem történetére vonatkozó fényképek, rajzok, egyéb 
dokumentumok győjtését és rendszerezését. E tevékenységünk gyakorlása során szorosan 
együttmőködünk a kiemelten közhasznú „Hírközlési Múzeumi Alapítvány”-nyal.  
 
7.2./  Életút interjúk. 
 
A beszámolási idıszakban életútinterjút készítettünk Szirbek Róberttel, Rácz Barnával, Uj 
Lajossal és Bohus Györggyel. Az interjúk szövegét és a képanyagot feltettük a HSHE 
honlapjára. A személyi számítógéppel nem rendelkezı kollégák számára a közgyőlések 



alkalmával adtuk át az interjúkat, egyesek számára pedig hagyományos postán küldtük meg 
azokat.  
7.3./  Segélyezés. 
 
2009. évben Sziráki Zsolt barátunk elhalálozott. Családja számára 50.000 forint rendkívüli 
segélyt folyósítottunk. Ezen túlmenıen 30.000 forint összegő segélyt osztottunk szét Bohus 
György, Dérszegi Miklós, Rácz Barna és Kósza Imréné között. A Segélyezési Bizottság 
munkájának kiszélesítésével a 2010-es évben több tagunk számára kívánunk leki és anyagi 
segélyt nyújtani, persze ehhez több forrásra lesz szükségünk. 
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