
 

 

Emlékeztetı, 
mely készült a “Hálózatépítık Segélyezı és Hagyományırzı Egyesülete” közgyőlésének 2013. év 
február hónap 26-ai ülésérıl 
 
Idıpont: 2013. 02. 26. 17 óra. 
 
Helyszín: Budapest, VIII. kerület, Baross utca 11. 
 
Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerinti személyek. 
 
Szilágyi Bertalan: Köszönti a közgyőlés résztvevıit. Javasolja, hogy a mai közgyőlést Szirbek Róbert 
tiszteletbeli elnök úr nyissa meg, a továbbiakban a levezetı elnök Légmán Miklós legyen. Ezt a 
javaslatot a közgyőlés egyhangú szavazással támogatja. 
 
1/2013. (02-26.) számú határozat: A közgyőlés úgy dönt, hogy a mai közgyőlést Szirbek Róbert 
tiszteletbeli elnök úr nyissa meg, a továbbiakban pedig a levezetı elnök Légmán Miklós legyen. 
 
Szirbek Róbert: İ is köszönti a közgyőlés résztvevıit. Külön is üdvözli a Posta Alközponti Üzemtıl jött 
kollégákat, akik most csatlakoznak az Egyesületünkhöz. Ezt követıen átadja a szót Légmán 
Miklósnak.    
 
Légmán Miklós: Megállapítja, hogy jelen van 49 fı. Minthogy a mai közgyőlés eredeti idıpontjában a 
nyilvántartott tagság (106 fı) ötven százaléka + 1 fı nem volt jelen, ezért most 17 órakor tartjuk a 
megismételt  közgyőlést. Ez a közgyőlés már a jelenlévık számától függetlenül határozat képes. 
Ismerteti a mai napra tervezett napirendi pontokat: 1./ Tájékoztatás az emlékkönyvrıl. 2./ A 2013. évi 
költségvetés elfogadása.  3./ A tagdíjak befizetése 4./ Tájékoztatás az elnöki és a pénztárosi tisztség 
átadásáról.  5./ A 2013. évi munkaterv megvitatása. 6./ Egyebek. 
 
A mai közgyőlés emlékeztetıjét Légmán Miklós készítse, az emlékeztetı hitelesítıi pedig Lukács 
Balázs és Lukács Tamás legyenek. A mai közgyőlés a határozatait - nyílt szavazással hozza meg.   
 
Hozzászólás, észrevétel nincs, szavazás következik. Eredménye: egyhangú igen. 
 
2/2013.(02-26.) számú határozat: A közgyőlés a napirendet és Légmán Miklós levezetı elnök 
ügyrendi javaslatait jóváhagyja. 
 

1./ Tájékoztatás az emlékkönyvrıl. 
 
Légmán Miklós: Felkéri Lukács Balázst, hogy a tájékoztatást tartsa meg. 
 
Lukács Balázs: Betegsége miatt Füzér Ferenc helyett, de döntı módon az ı munkájára alapozva tartja 
meg a tájékoztatót. Ennek során elmondta, hogy a könyv mintegy 200 oldalas lesz. Ebbıl készítettünk 
egy 8 oldalas összefoglalót, melyet kiegészít egy 10-12 kockából álló képsorozat. Ez utóbbit mutatta 
most meg nekünk. A szemléltetı anyag 1847-tıl napjainkig követi nyomon a magyar vezetékes 
távközlés fejlıdését, kiemelve ebben a Posta Központi Kábelüzem szerepét.    
 
Légmán Miklós:  Észrevételeket, hozzászólásokat kér. 
 
Nagy Rudolf: Elmondja, hogy ı is látott még olyan, eredeti tölgyfából készült elosztószekrényeket, 
melyeket a szemléltetı anyag is ábrázol.  
 
Többen gratuláltak az anyagot összeállító lelkes csapatnak, Füzér Ferencnek, Csapó Attilának, Sáfár 
Józsefnek és Lukács Balázsnak.  
 
További észrevétel, hozzászólás nincs, határozat hozatal következik. Eredménye: egyhangú igen.  
 
3/2013. (02-26.) számú határozat: A közgyőlés elfogadja Lukács Balázs emlékkönyvrıl szóló 
tájékoztatását. Egyidejőleg felhatalmazza a Szerkesztı Bizottságot, hogy a szemléltetı anyagot 
mutassa be a Magyar Telekom Nyrt. illetékes vezérigazgató-helyettesének. 
 



 

 

 
2./ A  HSHE 2013. évi költségvetése. 

 
Légmán Miklós: Ismerteti a HSHE 2013. évi költségvetésének tervezetét, melyet az elnökség 2013. 
január 9-ei ülésén munkált ki. A költségvetés fıösszege: 1.964.000 forint.      
 
Légmán Miklós: Hozzászólásokat, észrevételeket kér. 
 
Csapó Attiláné: Az a kérdése, hogy a 2012-es évet milyen összeggel zárta le az Egyesület. 
 
Szilágyi Bertalan: A záró pénzállomány 484.000 forint volt, s ez az összeg lett a 2013-as nyitó 
pénzállomány.  
 
További észrevétel, hozzászólás nincs, szavazás következik. Eredménye: egyhangú igen. 
 
4/2013. (02-26.) számú határozat: A közgyőlés az elıterjesztéssel egyezıen elfogadja a HSHE 2013-
as költségvetését. 
 
A HSHE 2013. évi költségvetése a jelen emlékeztetı 1. számú mellékletét képezi. 
 

3./ A tagdíjak befizetése. 
 
Légmán Miklós: Felkéri a tagokat, hogy a 2400 forint/év összegő tagdíjat Bohus Györgynél fizessék be. 
 
Légmán Miklós: Hozzászólásokat kér. 
 
Szilágyi Bertalan: Indítványozza, hogy azokat a tagokat, akik bejelentették, hogy nem kívánják a 
tagsági jogviszonyukat fenntartani, töröljük a tagjegyzékbıl. İ konkrétan két olyan tagról tud (Tóth 
Ibolya és Mogyorósi András), akik nem kívánnak a HSHE tagjai lenni. Az elnök úr javaslatával 
mindenki egyetért. 
 
5/2013. (02-26.) számú határozat: A közgyőlés úgy dönt, hogy azon tagokat, akik bejelentették, hogy 
nem kívánnak a jövıben a HSHE tagja lenni, törölni kell a tagnyilvántartásból. 
 
Légmán Miklós: További hozzászólásokat kér. 
 
Kékesi István: Indítványozza, hogy a 2011. óta nem fizetı tagokat 30 napos határidı mellett szólítsuk 
fel a tagdíj rendezésére. Ha ez eredménytelen, úgy ezen tagokat is töröljük a tagnyilvántartásból. Ezzel 
mindenki egyetért.  
 
További hozzászólás, észrevétel nincs, határozat hozatal következik. Eredménye: Egyhangú 
elfogadás. 
 
6/2013. (02-26.) számú határozat: A közgyőlés úgy dönt, hogy a 2011. óta tagdíj elmaradásban lévı 
tagok kapjanak felszólítást, s ha az adósságukat nem rendezik, törölni kell ıket a tagnyilvántartásból. 
                                                            

4./ Tájékoztatás az elnöki és a pénztárosi tisztség átadásáról. 
 
Légmán Miklós: Felkéri Szilágyi Bertalan elnök urat, hogy a tájékoztatást tartsa meg. 
 
Szilágyi Bertalan: Az elnöki és a pénztárosi tisztség átadás-átvétele 2013. januárjában rendben 
megtörtént. Egy dolog még hátravan. A Felügyelı Bizottságnak is át kell vizsgálnia a HSHE 
bizonylatait, majd ezt követıen jelentést kell készítenie a vizsgálat tapasztalatáról. A FEB új elnöke 
Alberty István lett, aki ezt a feladatot hamarosan el fogja végezni. 
 
Légmán Miklós: Hozzászólásokat, észrevételeket kér. 
 
Észrevétel, hozzászólás nincs, határozat hozatal következik. Az eredménye: Egyhangú igen. 
 
7/2013. (02-26.) számú határozat: A közgyőlés Szilágyi Bertalan úr tájékoztatóját elfogadja.    



 

 

 
5./  A 2013. évi munkaterv megvitatása. 

 
Légmán Miklós: Ismerteti a 2013. évi munkatervet, melyet az elnökség a 2013. január 9-ei ülésén 
hagyott jóvá. 
 
Légmán Miklós:  Hozzászólásokat, észrevételeket kér.  
 
Lukács Balázs: Néhány dolgot pontosít. Az Országos Postás és Távközlési Túraverseny és 
Természetbarát Találkozó (a továbbiakban: OPTTTT) nem Szegeden, hanem Békéscsabán lesz. A 
2013. év novemberére ütemezett közgyőlés nem biztos, hogy itt lesz a Baross utcában, mivel a 
Magyar Telekom az itteni bérlet felmondását mérlegeli. A szóba jöhetı új helyszín a volt HTI új épülete.   
 
Csapó Attiláné: Azt hallotta, hogy megszőnt a Hírközlési Múzeumi alapítvány. Azt kérdezi, hogy mi lesz 
a hírközlési emléktárgyak, relikviák sorsa. 
 
Lukács Balázs: A hír igaz. Van egy olyan elképzelésünk, hogy Újszentmargitán vásárolunk egy 
ingatlant, s ott elhelyezzük a birtokunkban lévı relikviákat, s azokat is, melyeket a Postás Mővelıdési 
és Múzeumi alapítvány a számunkra átenged. Persze mindehhez pályázni kell, hogy biztos anyagi 
hátterünk legyen. 
 
Nagy Rudolf: İ is elmondja, hogy sok hírközlési emlék van a birtokában, s ezeket szívesen a HSHE 
rendelkezésére bocsátja. 
 
További észrevétel, hozzászólás nincs, határozat hozatal következik. Eredménye: Egyhangú igen. 
 
8/2013. (02-26.) számú határozat: A közgyőlés úgy dönt, hogy a HSHE 2013. évi munkatervét az 
elıterjesztéssel egyezı szöveggel elfogadja. 
 
A HSHE 2013. évi munkaterve a jelen emlékeztetı 2. számú mellékletét képezi.  
 

6./  Egyebek. 
 
Légmán Miklós: A Fıvárosi Törvényszék a HSHE nyilvántartási ügyében az eljárást felfüggesztette, 
mert azt állapította meg, hogy a 2012. májusában elrendelt hiánypótlási eljárást még nem zárult le 
akkor, amikor a HSHE újabb közgyőlést tartott, s ezen ismételten módosította az Egyesület 
Alapszabályát. Most tehát meg kell várnunk azt, hogy a Törvényszék érdemi döntést hozzon, s majd 
ezt követıen tud Egyesületünk döntést hozni a továbbiakról. 
 
Szilágyi Bertalan: Tájékoztatást ad arról, hogy egykori kedves kollégánk, Környei György 2012-ben 
elhalálozott. Emlékét megırizzük.  
 
Szilágyi Bertalan: A közgyőlést berekeszti, a vacsorához mindenkinek jó étvágyat kíván.  
 

Kmf. 
 

 
 
Az emlékeztetı helyesen lett felvéve, azt hitelesítjük: 
 
 
……………………….             ………………………………………. 
 
 
…………………………           …………………………………… 
                                                      
 


