Magyal Huszár ésKatonai Hagyományőző szövetség
ítóKözgÉlés Budapest,KapisztrántéI4. 2o7o' o3. 2,7.
Tisztúj
Győrffy-Villám András eirrök köszöntí a megjelenteket,felkérioláh László Ezredes Urat a kiildött
g},iilésköszöntéséÍe.
oláh Lríszló Úr: Hrirom évefoglalkozom a HM civil íársadalmirendszelekkel.A HM ésKatorra
Ká]ÍnánÚr tídvözletéthozom' aki jó munkát kívrína Küdöttg1rilésnek'
201o májusától tudjuk a hadseregaktivizílását.
A töÍéneLni műt az alapja a hagyomrínyőzésnek.
Köziis lendezvényeinka lovas ésgyalogosploglamok, katonakaloktalálkozója, katonasuli'
mrizeumléfuehozása'
Pákozdi Katonai Emlékpalklétehoása. A Magyar Honvédmegsziiletése,
Köszöntöm a közgyűlést éstovábbi eredményesegyüthniiködéstkívánok'
Tibor:Kitijnlelések
áladása.
Udo\ec7G)örg) éss7éke|y
Győrfu-Villám AÍldrásnakA Magyal Huszár ésKatonai Hagyományőző szövetség Lovagkereszét
adoÍnfuIyozza.
BendeAttilát hagyományörzc;
ElőléptetésekBolgfu Józsefet hagyományőrző alezredessé,
szrázadossáléptetikelő.
Győrffy-Villrím Arrdrrás:Köszönöm a kitiintetést.Eredméayeinketközös munlával értiikel'
elmaradásamiatt húzódotta közgyűlés kiírása.Azok az egyesületekakik
A tagdíjakbefizetésének
nem rendeztéktagdíjukatta4ácskozásijoggal vesznek részta mai tisznijito közg}'iílésen.
Balatoni Ka1alint,hitelesítőknek,Páli csabát és
Jegyzőkönyv vezetónekjavaslom Demjénné
Prálinkrás6ábort.
elfogadva.
Szavazás:egyhangúan
Győrfly-Villrím András elnőki beszímolója:Célunka szakmai munka fejlesáése' A Honfoglalrás
Magas színvonalúmunkát végeztek.
kori csapatoklátvrinyosfejlődéseÍagyoí ígéretesj
Török koÍitagozat elentősenfejlődött. Reídezvényeinkjelentős részea 48' korhoz kötődik.
a Közepkori csapato\ príncélos
lovagok.A Komzakok csapatainak
Nagyobbjelenlétetszeretnének
Iésá vettek.
beszámolói a honlaponmegjelentek.csapataink a helyi rendezvényeken
Hazai ésNemzetközi rendezvényekahol csapatainkÉsá vettek' 2oo9 rendezvényeink.Mrírcius 15'
huszrirtábor.kis huszír találkozó. Tavaszi hadjitat, kiemeit a Tápióbicskei csata.Felüdéki
kikiiszöböltiik' Komáromban 28o fő veúlészt,ésa felvidékicsapatokis csatlakoziak.
problémríkat
Mininális rendezvényköltségétsem támogatták.
érte.Biikkaranyos PöltembeÍgernapok' ,'Vivát Huszrír
Nemzeti Vágta szakmai elismeÍés
,,Nyíregyfuíza.Zánka otödik Nemzeti Lovasfesáivál Pákozdi csata.December8. Nagy Ká1márt
kö<7ön|é5e
Ioo' Szülerésnapján'
öreg husuárun-L
magasszakmai tudás uírsadalmikapcsolatok.Kiernelt parf-ne kapcsolat a HM.
Célkitűzéstink
Neozetközi kapcsolatokMárton Zsolt érUdovecz Györyy munkájánakköszönhetően eléÍték
hogy
méltókörülmények között szavazhatuú az EU ban.
igyekeztiink igazságosanelosáani. Molnár János bajt|írsunkbaleseteaz egyik példa
Trímogatrísokat
hogy lehetőségiinkvolt tfunogatni.
volt Jehetőségiint
kapcsoJaínkrévén
négyfővel nyolc előadásttartani svédolszágban
Svédországi
é1őhonf1tá$ainknak'Elismerésa Magyar Huszár ésKatonai Hagyományőrző sztjvetségnekhogy
igyeksziink a világba szertevinni éstedesztenihagyomlínyőrZő munkánkat.
elfogadtaa KüldöttgÉlés'
Szavazás:eirröki beszámolót egyhangúaIr

SzékelyTibor: szeretettelköszöítöm a megielenteket'Hrílásvagyok a sorsnakhogy 15.éve
együttfudokdolgozni.Kettő illetvenégycikirst végigdolgoztuk.Nagy
Győrffy- ViIlrimAr1drással
do|ogamit e|&njnk az A|]ami protokolbaésa médiábavaló bekerülés'Allami iinnepekenvaló
A médiaá.adatmiíciusban olyan szintíívolt'hogy közel három órás műsoridőt kaptunk,
díszelgés.
Iádióban, az MTv . ben elősszöt ós az AIv _ ben is. Erdeklődnek a huszárságésgyalogsáról
egyarrínt.Mrícius 15.tizenegyezeremberkeIestefel a lendezvényiíntetmindeÍlpfutállásúember,
a bajtársaimnak'
Iengeteggyermekesszijlő. Kulfuriális elalon gratulrí,lok
jelentős
IsNán
balí{álrak15o'Edordulója, aki 17 évig
évforduló
1esz.
Gróf
Szécbenyi
Az idéntöbb
volt katona,husziírkapitány.A LegnagyobbMagyar. 3oo éveszületettHadik András, aki
huszirkénta legmagasabbÍangigvitte.A HM. Is elismeri mrrnkánkat,második évekapuak évi1o
ferrntartásrahasználjú A tagdíjfegyelemméghagy
A t]ímogatás1/3 részét
millió Ft. Tlímogauást.
Támogatási
szerződést
aláíÍám.Részletesköltségelszámolástkell csinální.
A
HM.
kívlánnivalókat.
2o1o. Prcgamok köziil néhínyatet ítek,a Kecskemétirepiilőnap, katonacsaládoktalrálkozója,
Pákozdi csata,huszáI ésgyalogosminősítővelsenyjúníus19. sárviíÍ.Fontos hogy az egyesiiletek
hitelességszellemébeí.
meg erősödjönek mindenki a sajáthelyénhelytállon' tanuljú, koÍhiíség,
_
jogot
meg.
12
fő
ig
15 euÍó,I szavazat,30 fó
szavazati
állapított
tagdíj
fizetést
és
EU
arányos
Az
felett 3 szavazat'Pécs:auguszttts19' hfinak csapatokat.
Győrfly-Villám Arrdrás:Kérdésvan ?

Páli csaba: pénzügyibeszímoló mellékelve.Javaslom,aki nem lrzeti a tagdíjatne kapjon
A mé eg, a köáasznusági jelentésa hoÚlaponlesz. ( Merleg elfogadtatása)
támogatIást'
Győtry-villám Andrris:Elismerésilleti Pái Csaba muttáját. Nagy dolog hogy növeJrri tudtuk a
ígytálpoí tuduÍ]kmaradni.
pén.do.gaImunkat
HM belső pa]yáztatasába.
Káplár Béla:Belépttuk a Székesfehérvári
Páfukís Gábor: TrímogalásPákozdta szetződésszerint.
SzékelyTibor:jogos a íelvetés'az elnökség sajáthatásköIébeqdöntött a kisebb összegú
trímogaíásokól.Nagyobb összegeket Íevesítiint.Példriskiizdelem a Szabolcs VezérIjász
Csapahrak'2oo9. Volt az első évamikor a mmkríkból maradtpéBá kamatoáafui tudtuk,
pityáaatokkikásánát az öffész összegétfedemi fudta.
Győtry-villám András: újvolt a dolog, megpóbriltunk a támogaíístigazságosanelosztani'
szavazás: pénziigyibesziÍnoló:egyhangúane]fogadva.
elfogadva.
Mérlegi egyhaÍgrían
Páli csaba: Az NcA _ ban van lehetősépályázni jelmezre illetve egyenruhía'
Győrtry-villámAndrás: a beszrímolókelfogadásaután az elnökség lemond.
tudtunkegyütt dolgozÍ , a közösség ésa haza érdekében.
Vitríktal de egyetértésben

székelyTiborjKijszönöm a munkát'orömmel mondhatomel, hogymárcius3. vehettiikát a
széchenyiDíjat.
oláh Lásáó Ezredes Úr: Köszönöm a most lemondottelnökségmunkáját,reméljiika következő
elaökséggelis hasonlójó lesz az egÉthűködés.

sZÜNET
G.vőrf$-vi1lrímAndtás: A követtező ciklu$a üem szerehémjelöltetli magamaz e'nök tisztségre.
Dr' Vas. Laszló:Az alapszabálymódosirásáraleszsziilség:
1..A szövetségszékiely:1o87.Budapest'Kerepesiút29fu7. épület.
szavazris:egyhangúanelfogadva.
2., válasáási ciklus időtartamát4 é\'teeme]r .
szavazás|eg} ranózkodás.egy eI|ens/a\azanalelfogadva'
3., Tiszteletbeli e]]1ökitisaséglétrehozásaGyőrffy.Villám Andrrásszemélyében.
Szavazás:egy tartózkodássalelíogadva'
Az elnöki pozíciórakétszemélyjelölésvan: SzékelyTibor ésUdovecz György' magamlészéről
nem kívínomjelöltehi magam.
Triumvirátusjól mííködik:elnök éskéttli{selnök egyenslrlybata1tjaaz erőket.Nagyobb sullyal
taltja a míiködést.E]nök egy üg}"r'ezetőeinök, tagozatielnökök
E]nök kétüírse]nök.konszenzus.Üg;rvezetőalehök megszÍinik.Tagozatvezetők maladnának'
van.
EgységreszÍ,ikség
E|nök kéttárse]nök léfuehozása.
Páli Csaba:a katonánakegy főnöke van, aki a parancsotkiadja' nincs triumviráfus.
ÉzsiásVencel: Demokrácia ésdikahlra feg1.vememekrivalizálása. Meg kell őriznj az eddigi
felállást.
szervezet'ki kell rílni a munkaadójával.
Udovecz GyöIgy: Honvédségidolog érdek.képviseleti
nemígykellanemegszavaztami.
Dr' WágnerRóbett:nekemvoltakaggályaím,
Jogkörök az sZMsZ
módosítása.Demokatikusnal mondhatóvezetőség'Elnök eltűnik az egyszemélyifelelős'
keIIlenni.( SZMSZ'ben )
Demokatikusönkormányzatnal(

vagyok, megosztvalátttü el a feladatokatGyőrffy-Villrim Andtással
székelyTibor: éÍintett
Szolgáunk ésnem vezetiink.Az Egyesület vezetőknekis érdekehogy minéljobban dolgozzarrak.
Hríromévedolgozunk azon hogy minden kolszak tudjoÍfejlődni. Komoly feladatokvrámakrrínk.
A1kalmasakvag1unt a vezetésle.EgyszeIúáiáúhatnvezetes,az egészországot áfogó vezetés
legyen.úgyke||ahogyeddigvo|t'
Pálink.is Gábor: Elnök kéttírse]nök nem kell a tagozatie]nök'
Pataki sándor: Nem tudok olyarrkatonai szervezetetahol hfuom vezető legyen.Minél többet együtt
lerni a hríromfőnek. Technikailagis akadáy lenne.
vaÍgasándor:A szövetség elnöken€k javaslom SzékelyTibor
Üg1vezető eJnöknek Udovecz György ésDr Vass László
ugyan azok maradnának.
elaökök
Tagozati
KérdezemSzékelyTiboítelfogadja- ? a szövetségi elnöknekjelölését ?
SzékelyTibor: elfogadom.
KérdezenrUdovecz Györyyöt ésDr. vass Lászlót elfogadják. ? üg}.vez€tó elnökjelölését ?
Udoveczcyörgy: e||ogadom
Dr vass László: nem fogadom el'
Tagozatie]nökök: HoÍváthGyöÍgy
DÍ'wágnel Róbeít
Páfukás Gábor
Dr Vass László
Udovecz György

Elfogadom
Elfogadom
E|fogadom
Elfogadom
Elfogadom

Becsület bíÍó:Dr. császá|ÍMáty^
Nemzetközi alelnök MlíÍtonZsolt
SzIímvizsgrílóBizottság tagjai:Príli csaba
Pataki sándor
FodorFerenc

E|fogadom
Elfogadom
Elfogadják

Átik a jelölést elfogadtíkfelkerülnek a szavazó lapra.
Szavazó lapok átvételeután megkezdődött a szavaziis'
23 db, érvén1te|en
5 db.
Szavazatokösszeszín, álása] 28. szaydzdteÍkezett'ebből érvényes

szövetség elnökénekjelölt SzékelyTibor 22 szavazatotkapott.
Ügpezet(i elrröknek jelölt Udovecz GyöIgy 22 szaydzatotkapolt.
KoÍszaki elnökök' illetve tisztségviselőke leadottszavazatoka következők:
Horváth Gyö€y
Páinkís Gábor
Dr. wágner Róbert
Dr. Vass Lrásáó
Udovecz György
Dr CsászIárMátyás
MártonZsoll
Pái Csaba
Pataki Sríndor
Fodor Ferenc

22 szavazAt
22 smvazat
22 szavara|
22 szayazat
23 szAyvat
23 szAy%at
23 szayaza|
23 sza\azaL
21,szavazat
2l szavazat

DI. Ravasz István:Köszönti a megválasáott ehökséget Hol|ó Tábomok Ur nevében.
székelyTibol: Köszönöm a bizalmat' továbbra is számítokGyőrfff-Villám András üímogató
hogy ugyaíazt a szellemiségetügytik tová6b köszönöm'
segítség&e
állandó tagok|eflek'
Bács-KiskunMeg1ei Bandérium
Tag|e|rételek:
nemjelent meg ezéÍtmaladnakpróbaidősök.
A gyenesdirásibandérirrm
szav^zíis:egyhangúane]fogadva.
Felvételikérelem:Kiss Llászló NemzetőI Bandériumpártoló tagokjelenleg 48.korszak
szavazás: egyhangúane]fogadva.
szekely Tibor: m€gköszónöm

a bizalmat, a Tiszh'rjítóKözgÉlést bezárom.

ill*r*dk&á*h$u"

Balatoni Katalin jkv.
emjéÍné

hitelesitő

