
Emlékeztetı, 
 
mely készült a HSHE Elnökség  2012. 11. 08-ai munkaértekezletérıl. 
 
Idıpont: 2012. 11.08. 16 óra. 
 
Helyszín: Budapest X. kerület, Ceglédi út 30. 
 
Jelen vannak: Oldal Ferencné, Dávid Sándorné, Abramowszky Béláné, Alberty 
István, Füzér Ferenc, Lukács Balázs és Légmán Miklós 
 
Az Elnökség az alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg: 1./ Tisztújítás. 2./ A 
közgyőlés elıkészítése 3./ Az Emlékkönyv ügye. 4./ Egyebek. 
 
 

1./ számú napirend. (Tisztújítás) 
 
Oldal Ferencné: Kiss Márton – betegsége miatt – nem vállalja a FEB tagságot. 
 
Lukács Balázs: Ismerteti a jelenlegi helyzetet. 
 
A./ Elnökség: Oldal Ferencné, Füzér Ferenc és Légmán Miklós. A változás annyi 
lenne, hogy mivel Légmán Miklós a titkári teendıket is ellátja, helyette egy új 
elnökségi tagot kellene választani. Az elnökségbe jelöltként felmerült nevek: Szilágyi 
Bertalan, Kékesi István, Fazekas János, Cserpák Antal, Pénzes Istvánné. 
 
B./ Felügyelı Bizottság: Kiss Márton, Alberty István, Szántó Sándor. Kiss Márton 
helyett új Tagot kell választani, a másik két tag vállalja a jelöltséget. 
 
C./ Hagyományırzı Bizottság: Sámóczi István, Sáfár József, Füzér Ferenc, Sárközi 
András, Szántó Sándor. Sáfár József nem lehet már tagja a Bizottságnak, mivel a 
HSHE-bıl kilépett. 
 
D./ Segélyezési Bizottság: Dávid Sándorné, Ferenczi Lajos, Horváth Imréné. 
Ferenczi Lajos elhalálozott, helyébe jelöltként az elnökség Vizi Jánosnét hozza 
javaslatba. 
 
E./ Pénztáros: Abramowszky Béláné. İ betegség miatt nem vinné tovább a munkát. 
Helyébe az elnökség Bohus Györgyöt hozza javaslatba. Munkáját segítené: 
Abramowszky Béláné és Czeitler Anna. 
 
F./ Jogtanácsos: Légmán Miklós 
 
G./ Titkár: Légmán Miklós 
 
H./ A Jelölı Bizottság: Lukács Balázs, Szilágyi Bertalan, Semseiné Böröczky Éva, 
Mészáros János, Kékesi István, Nagy István (1954.) 
 
Dávid Sándorné: Szilágyi Bertalan jelölhetı lenne az elnökségbe, vagy a Felügyelı 
Bizottságba, ezért kéri, hogy a Jelölı Bizottságból vegyük ki. 



 
Alberty István: İ, ha esetleg lenne más jelölt, akkor lemondana a jelöltségrıl, de ha 
nincs senki, aki vállalná, akkor vállalja a jelöltséget. 
 
Lukács Balázs tájékoztatásával mindenki egyetért, határozat jön.  
 
Határozat következik. Eredménye: Egyhangú igen. 
 
1/2012.(11-08.) számú határozat: Az elnökség elfogadja Lukács Balázs 
tájékoztatását, melyet a tisztújítás tárgyában tartott. 
 
 

2./ számú napirend. (A Közgyőlés elıkészítése.) 
 

Légmán Miklós: A közgyőlés 2012-11-20-án lesz, 16 órai kezdettel, a Baross utcai 
klubhelyiségben. Oldal Ferencné már kiküldte a meghívók egy részét hagyományos 
levéllel, kéri, hogy az ı listáján történt jelölés alapján Ifjú Szilágyi Bertalan a többi 
tagnak küldjön mailt, illetve SMS-t. Ezzel mindenki egyetért. Határozat hozatal 
következik. Eredménye: egyhangú igen.   
 
2/2012. (11-08.) számú határozat: Az Elnökség úgy dönt, hogy Ifjú Szilágyi Bertalan 
Oldal Ferencné listája alapján a még nem értesített tagoknak küldjön mailt, illetve 
SMS-t. 
 
Légmán Miklós: Indítványozza, hogy a jegyzıkönyvvezetı Ifjú Szilágyi Bertalan 
legyen. Ezzel mindenki egyetért, határozat hozatal következik. Eredménye: 
Egyhangú igen. 
 
3/2012. (11-08.) számú határozat: Az elnökség úgy dönt, hogy a november 8-ai 
közgyőlés jegyzıkönyvvezetıje Ifjú Szilágyi Bertalan legyen. 
 
Alberty István: Indítványozza, hogy a közgyőlés levezetı elnöke Sámóczi István 
legyen. Ezzel mindenki egyetért. Határozat hozatal következik. Eredménye: 
Egyhangú igen. 
 
4/2012. (11-08.) számú határozat: Az elnökség úgy dönt, hogy a közgyőlés levezetı 
elnöke Sámóczi István legyen. 
 
Lukács Balázs: Egyéb, az elıkészítéshez tartozó kérdésekre az alábbi javaslatokat 
terjeszti elı: 
 
A./ A választás legyen titkos. 
 
B./ Legyenek elınyomtatott szavazó cédulák. 
 
C./ A jegyzıkönyv (emlékeztetı) kivonatos, ne szó szerinti legyen. 
 
D./ A jelölı bizottság a jelölés lezárását követıen alakuljon át szavazatszámláló 
bizottsággá. 
 



Lukács Balázs fenti indítványaival mindenki egyetért, határozat hozatal következik. 
Eredménye: egyhangú igen. 
 
5/2012. (11-08.) számú határozat: Az elnökség úgy dönt, hogy Lukács Balázs fenti 
javaslatai szerint kell a közgyőlés technikai részét lebonyolítani. 
 
3./ számú napirend (Az emlékkönyv ügye.) 
 
Füzér Ferenc: A „Helloholnap”-hoz benyújtott pályázatunk eredményérıl még nincs 
információnk. 
A munka sajnos lassan halad elıre. A fı kérdés, melyet el kell döntenünk az az, 
hogy a könyv meghatározó eleme a nosztalgia, vagy a szakma legyen. İ is és Sáfár 
József is megírt egy-egy nagyobb fejezetet, de más kollégák még dolgoznak a 
területükrıl szóló fejezet véglegesítésén. Olyan fogalmak, mint a „kábelmunkás”, 
„kábelszerelı”, „Kábel behúzás” új megfogalmazást igényelnek, mert az új 
generációk már nem pontosan tudják, hogy mirıl is van szó. Az emlékkönyv ügyérıl 
a közgyőlésen is tájékoztatást fog adni. 
 
Ezzel mindenki egyetért. Határozat jön. Eredménye: egyhangú: igen. 
 
6/2012. (11-08.) számú határozat: Az elnökség Füzér Ferenc tájékoztatását 
elfogadja. 
 
4./ számú napirend. (Egyebek.) 
 
Lukács Balázs: Minthogy Dr. Szarka György családja nem tudja a maga erejébıl 
megfizetni a sír megváltásának díját, ezért kéri, hogy Légmán Miklós egyeztessen 
Dr. Hermány Csabával annak érdekében, hogy a Magyar Telekom Nyrt. részben 
vagy egészben vállalja át az újraváltás költségeit. 
 
Határozat jön. Eredménye: egyhangú. 
 
7/2012. (11-08.) számú határozat: Az elnökség úgy dönt, hogy Légmán Miklós 
egyeztessen Dr. Hermány Csabával Dr. Szarka György sírjának újraváltása 
ügyében. 
 
Oldal Ferencné: Indítványozza, hogy Légmán Miklós írjon felszólító levelet azoknak a 
tagoknak, akik már 2010. óta folyamatosan tartoznak a tagdíjjal. 
 
Ezzel mindenki egyetért. Határozat jön. Eredménye: egyhangú igen. 
 
8/2012. (11-08.) számú határozat: Az elnökség felkéri Légmán Miklóst, hogy írjon 
felszólító levelet azoknak a tagoknak, akik 2010. óta folyamatosan nem fizetnek 
tagdíjat. 
 
Lejegyezte: Légmán Miklós. 


