
 
 

Határozati javaslatok a HSHE 2021-06-23-ai közgyűlésére 

 
A tagok ezen határozati javaslatokra az „igen” vagy a „nem”, illetve a „tartózkodom” 
szó aláhúzásával tudnak állást foglalni. A kitöltött határozati javaslatokat Szilágyi 
Bertalan villámposta címére kell megküldeni. (szilagyi.bertalan@hht98.hu)  

 

1/2021. (06-14.) számú határozat: A közgyűlés úgy döntött, hogy a közgyűlés 
levezető elnöke Légmán Miklós legyen. 
 
Igen                                                 Nem                                  tartózkodom   
 

 

2/2021. (06-14.) számú határozat: A közgyűlés a napirendet és Légmán Miklós 
levezető elnök ügyrendi javaslatait jóváhagyta. 
 
Igen                                             Nem                                     tartózkodom 
 

3/2021. (06-14.) számú határozat: A közgyűlés elfogadta a 2020-as munkáról a 
titkár által elmondott beszámolót. 
 
Igen                                            Nem                                      tartózkodom 
 

4/2021. (06-14.) számú határozat: A közgyűlés elfogadta az elnök úr  tájékoztatását 
a 2020-as pénzügyi év tényszámairól és a 2021-es pénzügyi év tervezetéről. 
 
 
Igen                                            Nem                                        tartózkodom 
       

              

5/2021. (06-14.) számú határozat: A közgyűlés elfogadta azt, hogy a változást 
bejelentő nyomtatványban mellőzzük a cél módosítására vonatkozó szövegrészt. 
 
Igen                                          Nem                                           tartózkodom 
 
Légmán Miklós javasolja az Alapszabály 1/5/B./ pontjának módosítását az alábbiak 
szerint. 
 

I/5/B. Az Egyesület közhasznú tevékenységei: 

 

I/5/B/1./  a./  A tevékenység megjelölése: Azon sírok gondozása, állagvédelme, 

rendszeres megkoszorúzása, ahol a magyar hírközlés kiemelkedő alakjai 

nyugszanak. 

 

I/5/B/1./ b./  A jogszabály megjelölése: a kulturális örökség védelméről szóló 

2001. évi LXIV. törvény 61/B. §. (3) bekezdése. 

 



I/5/B/2./ a./ A tevékenység megjelölése: Az Országos Postás, Távközlési 

Természetbarát- Túra Találkozó megszervezése, lebonyolítása, s egyéb, az 

egészség megőrzését célzó rendezvények szervezése. 

 

I/5/B/2./b./  A jogszabály megjelölése: A spotról szóló 2004. évi I. törvény 49.§. 

c./ pontja. 

 

I/5/B/3./a./  A tevékenység megjelölése: A Hírközlési Tudományos Egyesületen 

(HTE) keresztül együttműködés a középtávú tudománypolitikai stratégia 

kidolgozásában. 

 

I/5/B/3./b./ A jogszabály megjelölése: A kutatás-fejlesztésről szóló 2004. évi 

CXXXIV. törvény 5.§. (3) bekezdése. 

 

I/5/C.         Az Egyesület nem közhasznú tevékenységei:    

 

I/5/C./1./      A Kábelüzem dolgozói által a Balatonudvari, Hunyadi János út 30-

32. (helyrajzi szám: 104-től 108-ig) szám alatt felépített üdülő ingatlanok 

fenntartásához, üzemeltetéséhez, fejlesztéséhez való hozzájárulással a tagok 

és családtagjaik rekreációjának elősegítése.  
 

I/5/C./2./ Az egykori Kábelüzem (POLÉKÁV, Posta Központi Kábelüzem, Posta 

Építési Üzem, EMTEL Kft., Matávline Kft., a továbbiakban: Kábelüzem) és 

szakszervezete emlékeinek gyűjtése, rendszerezése, közreadása. 

 

I/5/C./3./ Kirándulások, sportesemények, egészségmegőrző programok 

szervezésével a tagok és családtagjaik egészségének megóvása, szellemi és 

testi állapotuk magas színvonalon tartása. 

 

I/5./C/4./ Felnőttek számára tudományos előadások tartásával kompetencia 

szerzés elősegítése a hírközlés területén. 
               

6/2021. (06-14.) számú határozat: A közgyűlés Légmán Miklós javaslatát az 
Alapszabály 1/5/B. pontjának módosítására nézve elfogadta. 
 
Igen                                                 Nem                       tartózkodom 
 
Légmán Miklós: A 78-as sorszámú végzés 3./ pontja alapján módosítani kell a 
szolgáltatások igénybevételi rendjét. Erre nézve az Alapszabály II/4/e./ pontját 
szükséges átdolgozni, az alábbiak szerint: 
 

II/4./e./ Az Egyesület biztosítja azt, hogy a közhasznú szolgáltatásait ne csak az 

Egyesület tagjai, hanem bárki igénybe vehesse, összhangban az Ectv. 34.§. (1) 

bekezdésével.  
 

7/2021. (06-14.) számú határozat: A közgyűlés az Alapszabály II/4./e./ pontjának 
módosítását az előterjesztett szöveggel megegyezően elfogadta. 
 
Igen                                        Nem                                            tartózkodom  



 
Légmán Miklós: A 78-as sorszámú végzés 4./ pontja alapján módosítani kell az 
Alapszabály  maradvány vagyon sorsát szabályozó pontját, az alábbiak szerint: 
 
VI/2./ Az Egyesület megszűnése esetén az Egyesület maradványvagyona a „Gyáli úti 
Puskás Tivadar Almamáter Egyesület”-re (a bejegyző végzés száma: Fővárosi 

Törvényszék, 12. Pk. 60.598/2009.) nevű társadalmi szervezetre száll át. Ha és 

amennyiben a megszűnés időpontjában ez a szervezet már nem létezik, úgy az 

Egyesület maradvány vagyonára nézve a Ptk. 3:85.§-ában foglaltak az 

irányadók. 

8/2021. (06-14.) számú határozat: A közgyűlés az alapszabály VI/2./ pontjának 
módosítását az előterjesztett szöveggel egyezően elfogadta. 

Igen                                              Nem                                 tartózkodom 

Légmán Miklós: A Fővárosi Törvényszék a 78-as sorszámú végzés 5./ pontjában  azt 
is kezdeményezte, hogy újra szabályozzuk az azt az esetet, mikor a tagok 
elektronikus eszköz igénybevételével vesznek részt a közgyűlés munkájában. A 
javaslatom az új szövegre nőzve a következő: 

„III/A/12./  Részvétel a közgyűlésen elektronikus eszköz igénybevételével. 

 

III/A/12./1./  Az Egyesület továbbra is biztosítja a tagok számára a közgyűlésen 

való személyes részvétel lehetőségét. Emellett az Egyesület lehetővé teszi, 

hogy az elektronikus eszközzel rendelkező tagok ezen eszközök (személyi 

számítógép vagy mobiltelefon) segítségével vegyenek részt a közgyűlés 

munkájában.  

 

III/A/12/2./  Az a tag, aki elektronikus eszközzel kíván a közgyűlésen részt venni, 

köteles legkésőbb a közgyűlés meghirdetett napján déli 12 óráig regisztrálni. 

 

III/A/12/3,/  Regisztrálni elektronikus levélben lehet Szilágyi Bertalan 

villámposta címén ( szilagyi.bertalan@hht98.hu), vagy sms-sel, a Sárközi 

András elnök mobil telefonjára (+36/70/337-4053) küldött szöveges üzenettel. 

 

III/A/12/4./ Az elnökség a közgyűlés helyszínén biztosít egy olyan személyi 

számítógépet, mely üzembiztos és lehetővé teszi az elektronikus eszközzel 

való részvételt választó tagok és a közgyűlésen személyesen jelenlévő tagok 

közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt. 

 

III/A/12/5./ Az e pont szabályai szerint lebonyolított közgyűlésről az elnökség – 

legkésőbb a közgyűlést követő napon, déli tizenkét óráig – elkészíti a 

jegyzőkönyvet, melyet feltesz az Egyesület honlapjára is.  

 

III/A./12/6./  Az elektronikus eszköz igénybevételét választó  tagok a 

közgyűlésről készített jegyzőkönyvre – a honlapon történt közzétételt követő 

napon déli 12 óráig-  tehetnek észrevételeket. Ezen észrevételek beérkezését 

követő napon az elnökség elkészíti a jegyzőkönyv végleges változatát.  

mailto:szilagyi.bertalan@hht98.hu


A jegyzőkönyvet a levezető elnök, a jegyzőkönyv vezetője és két hitelesítő 

személy írja alá.” 

 

9/2021. (06-14.) számú határozat: A közgyűlés az Alapszabály III/A./12./ pontjának 
módosítását az előterjesztéssel megegyező szöveggel elfogadta. 

Igen                                                Nem                                   tartózkodom 

Légmán Miklós:  A Fővárosi Törvényszék a 78-as sorszámú végzés 6./ pontjában azt 
rendelte el, hogy a tisztségviselők elfogadó nyilatkozatát kicsit módosítsuk, illetve 
azt, hogy azokon az aláírás dátuma egyezzen meg a közgyűlés időpontjával. 

Légmán Miklós:  Az elfogadó nyilatkozat szövegét módosítottuk és dátumát is a 
közgyűlés napjával azonos időpontra tettük. Ezt a becsatolt minta tükrözi. 

„Nyilatkozat 

 

Alulírott,  Légmán Miklós (aki született: 1952. év  szeptember hónap  22. napján, 
édesanyja neve: Székely Blanka, lakcíme:  1027 Budapest, Margit körút 56.)  

 ezúton a jelen okirat végén név szerint megjelölt tanúk előtt kijelentem, hogy  a 

„Hálózatépítők Segélyező és Hagyományőrző Egyesülete” (a bejegyző végzés 
száma: Fővárosi Törvényszék 7.Pk. 60.351/2007., székhely:  1107 Budapest, 

Ceglédi út 30.)  nevű társadalmi szervezet elnökségi tag tisztségére szóló, 

részemre korábban adott megbízást  megerősítem és  kijelentem, hogy a 

tisztséggel együtt járó felelősséget vállalom. 
 
1./  Határozottan kijelentem, hogy nagykorú és cselekvőképes, büntetlen előéletű, 
magyar állampolgár  vagyok, továbbá azt, hogy mindenben megfelelek a Magyar 
Köztársaság  Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. §. (1) 
bekezdésében és a 3:22. §. (4),(5) és   (6)  bekezdésében megfogalmazott  
előírásoknak. 
 
2./  Kijelentem továbbá, hogy engem a Büntető Törvénykönyv 61.§. (2) bekezdés i./ 
pontja alapján nem tiltottak el a közügyektől, valamint azt, hogy sem én. sem pedig 

közeli hozzátartozóm nem tagja a fent megjelölt Egyesület Felügyelő Bizottságának.     
 
3./ Tudomásul veszem, hogy az Ectv. 39. §-a alapján a közhasznú szervezet 
     megszűnését  követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető 
     tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető 
      tisztségviselője volt. – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy 
       évig – 
 a./  amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, az állami adó- és vámhatóságnál 
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 
   
 b./ amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt 
fel 
, 
 c./  amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletzárás intézkedést 
alkalmazott, vagy üzletzárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
      



d./ amelynek adószámát az állami adó- ás vámhatóság az adózás rendjéről szóló 
      törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. 
  
      Határozottan kijelentem, hogy én ilyen (a 3./ pontban körülírt) közhasznú 
      szervezet  vezető tisztségviselője nem voltam.       
 
Budapesten, 2021. év június   hónap 14. napján 
                                                                             /  
…………………………………………/ 
                                                                                Légmán Miklós 
Előttünk, mint tanúk előtt:” 
 

10/2021. (06-14.) számú határozat: A közgyűlés úgy döntött, hogy a Légmán Miklós 
által javasolt nyilatkozat minta alapján készüljön el az összes elfogadó nyilatkozat.  
 

Igen                                              Nem                    tartózkodom 

 

11/2021. (06-14.) számú határozat: A közgyűlés úgy döntött, hogy az éves tagdíj 
mértékét évi 2400 forintról felemeli évi 3000 forintra.   

 

Igen                                           Nem                          tartózkodom 

                                          

 


