
Emlékeztető,

mely  készült  a  “Hálózatépítők  Segélyező  és  Hagyományőrző  Egyesülete” 
közgyűlésének 2011. év november hónap 29-ei ülésén.

Időpont: 2011.11.29. 17 óra.

Helyszín: Budapest, VIII. kerület, Baross utca 11.

Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerinti személyek.

Légmán Miklós levezető elnök: Megállapítja, hogy jelen van 41 fő. Minthogy a mai  
közgyűlés eredeti időpontjában a nyilvántartott tagság (106 fő) ötven százaléka + 1 
fő  nem volt  jelen,  ezért  most  17  órakor  tartjuk  a  megismételt   közgyűlést.  Ez  a 
közgyűlés már a jelenlévők számától függetlenül határozat képes. Ismerteti  a mai 
napra  tervezett  napirendi  pontokat:  1./  A   2011.  évi  munkaterv  végrehajtásának 
kiértékelése 2./  A tagdíjak rendezése.  3./  A 2012. évi  munkaterv ismertetése 4./  
Tájékoztató a „Volt egyszer egy Kábelüzem” projekt állásáról  5./ Egyebek.

A mai közgyűlés emlékeztetőjét Légmán Miklós készítse, az emlékeztető hitelesítői  
pedig  Szántó  Sándor  és  Füzér  Ferencné  legyenek.  A  szavazatokat  Kiss  Márton 
számlálja össze. A mai közgyűlés a határozatait nyílt szavazással hozza meg.

Hozzászólás, észrevétel nincs, szavazás következik. Eredménye: egyhangú igen.

1/2011.(11-29.)  számú  határozat: A  taggyűlés  a  napirendet  és  Légmán  Miklós 
levezető elnök ügyrendi javaslatait jóváhagyja.

A./ A 2011. évi munkaterv végrehajtása

Légmán  Miklós:  Ismerteti  azt,  hogy  az  Egyesület  2011.  évi  munkatervéből  mely 
feladatok valósultak meg, s melyek maradtak el.

Légmán Miklós: Észrevételeket, hozzászólásokat kér.

Lukács Balázs: Az áprilisra ütemezett szobor koszorúzás átkerült november végére. 
Ekkor  a  HSHE képviseletében  koszorút  helyeztem  el  Puskás  Tivadar  szobránál. 
Elmondja  még,  hogy –  bár  a  munkaterv  ezt  nem  tartalmazza  –  az  emlékkönyv 
ügyében a Szerkesztő Bizottság havonta egyszer ülésezett.

További  észrevétel,  hozzászólás  nincs,  határozat  hozatal  következik.  Eredménye: 
egyhangú igen.

2/2011.  (11-29.)  számú határozat:  A közgyűlés elfogadja a 2011.  évi  munkaterv 
végrehajtásáról szóló  beszámolót.



A 2011. évi munkaterv végrehajtásáról készült  beszámoló az emlékeztető 1. számú 
mellékletét képezi.

B./ A  tagdíjak rendezése.

Légmán Miklós: Ismerteti a tagdíj fizetési helyzet főbb számait. A taglétszám: 106 fő. 
Tagdíj  elmaradása van 43 főnek.  1 évi  28 főnek,  2  évi  11 főnek,  3 évi 4 főnek. 
Elmondja  még,  hogy a  HSHE pénzvagyona  jelenleg  a  következő:  498.989  forint 
OTP-énél és 51.068 forint a házipénztárban.     

Légmán Miklós: Hozzászólásokat kér.

Szántó  Sándor:  Javasolja,  hogy  azok  a  tagok,  akik  nem  tudnak  fizetni,  de 
szeretnének  hozzánk  tartozni,  kapjanak  „pártolói  tag”  státuszt.  Nem  fizetnének 
tagdíjat, de a tagságuk nem szűnne meg.

Szilágyi Bertalan: Ő ezzel a javaslattal nem ért egyet.

Légmán Miklós: Ő egyetért Szántó Sándor javaslatával, de kéri, hogy erről most ne 
nyissunk vitát.  A kérdés ugyanis az Alapszabály módosítását igényli, s erre 2012. 
februárjában úgy is visszatérünk. 

Légmán Miklós: További észrevételeket kér.

További  észrevétel,  hozzászólás  nincs,  szavazás  következik.  Eredménye:  egy 
tartózkodás, a többi mellette.

3/2011.  (11-29.)  számú  határozat:  A  közgyűlés  a  tagdíj  helyzetről  szóló 
tájékoztatást elfogadja.

C./ A 2012. évi munkaterv ismertetése

Légmán Miklós: Ismerteti a 2012. évi munkatervet.

Légmán Miklós: Hozzászólásokat kér.

Lukács  Balázs:  Javasolja,  hogy  ezentúl  minden  munkatervbe  novemberre 
ütemezzük  Puskás  Tivadar  szobrának  megkoszorúzását,  a  XI.  kerületi  Puskás 
Tivadar utcában, mivel ezen koszorúzásból hagyományt kívánunk teremteni..

További  hozzászólás,  észrevétel  nincs,  határozat  hozatal  következik.  Eredménye: 
Egy tartózkodás, a többi mellette.

4/2011.  (11-29.)  számú határozat:  A közgyűlés  a  HSHE 2012.  évi  munkatervét 
elfogadja.

A HSHE 2012. évi munkaterve a jelen emlékeztető 2. számú mellékletét képezi.



D./ Tájékoztató az emlékkönyvről.
 
Légmán  Miklós:  Felkéri  Füzér  Ferenc  urat,  hogy  adjon  tájékoztatást  az 
emlékkönyvről.

Füzér  Ferenc:  Az  emlékkönyv  egyes  fejezetei  már  elkészültek.  Más  fejezetek 
összeállítása folyamatban van. Reményeink szerint az emlékkönyv 2012. év végén 
elkészül.

Légmán Miklós: További hozzászólásokat kér.

Czeitner  Anna:  Azt  kérdezi,  hogy a kiadványt  a  volt  kábelüzemi  dolgozók térítés 
mentesen kapják-e meg?

Lukács  Balázs:  Igen.  Az  a  tervünk,  hogy  a  papír  alapú  verzió  körülbelül  1000 
példányban készül el, s a HSHE tagjai és a volt „kábelesek” a kiadványt ingyenesen 
kapják meg.

További észrevétel, hozzászólás nincs, határozat hozatal következik. Az eredménye: 
Egyhangú igen.

5/2011.  (11-29.)  számú  határozat:  A  közgyűlés  Füzér  Ferenc  úr  tájékoztatóját 
elfogadja.

E./ Egyebek.

Légmán  Miklós:   A  magyar  Országgyűlés  még  az  idén  megalkotja  az  új  CIVIL 
törvényt. Ezért a HSHE Alapszabályát is hozzá kell majd igazítani az új törvényhez. 
Remélhetően már 2012. február hónapban a közgyűlés elé tudjuk terjeszteni az új 
Alapszabály tervezetét.

Egyéb hozzászólás nincs,Légmán Miklós a közgyűlést befejezettnek nyilvánítja.

Kmf.


