
Magyal Huszár és Katonai Hagyományőző szövetség
Tisztúj ító KözgÉlés Budapest, Kapisztrán téI 4. 2o7o' o3. 2,7.

Győrffy-Villám András eirrök köszöntí a megjelenteket, felkéri oláh László Ezredes Urat a kiildött
g},iilés köszöntéséÍe.

oláh Lríszló Úr: Hrirom éve foglalkozom a HM civil íársadalmi rendszelekkel. A HM és Katorra
Ká]Ínán Úr tídvözletét hozom' aki jó munkát kívrín a Küdöttg1rilésnek'
A töÍéneLni műt az alapja a hagyomrínyőzésnek. 201o májusától tudjuk a hadsereg aktivizílását.
Köziis lendezvényeink a lovas és gyalogos ploglamok, katonakalok találkozója, katona suli'
Pákozdi Katonai Emlékpalk létehoása. A Magyar Honvéd megsziiletése, mrizeum léfuehozása'
Köszöntöm a közgyűlést és további eredményes együthniiködést kívánok'

Udo\ec7 G)örg) és s7éke|y Tibor: Kitijnlelések áladása.

Győrfu-Villám AÍldrásnak A Magyal Huszár és Katonai Hagyományőző szövetség Lovagkereszét
adoÍnfuIyozza.
Előléptetések Bolgfu Józsefet hagyományőrző alezredessé, Bende Attilát hagyományörzc;
szrázadossá léptetik elő.

Győrffy-Villrím Arrdrrás: Köszönöm a kitiintetést. Eredméayeinket közös munlával értiik el'
A tagdíjak befizetésének elmaradása miatt húzódott a közgyűlés kiírása. Azok az egyesületek akik
nem rendezték tagdíjukat ta4ácskozási joggal vesznek részt a mai tisznijito közg}'iílésen.
Jegyzőkönyv vezetónekjavaslom Demjénné Balatoni Ka1alint, hitelesítőknek, Páli csabát és
Prálinkrás 6ábort.

Szavazás: egyhangúan elfogadva.

Győrfly-Villrím András elnőki beszímolója: Célunk a szakmai munka fej lesáése ' A Honfoglalrás
kori csapatok látvrinyos fejlődése Íagyoí ígéretes- Magas színvonalú munkát végeztek.
Török koÍi tagozat j elentősen fejlődött. Reídezvényeink jelentős része a 48' korhoz kötődik.
Nagyobb jelenlétet szeretnének a Közepkori csapato\ príncélos lovagok. A Komzakok csapatainak
beszámolói a honlapon megjelentek. csapataink a helyi rendezvényeken Iésá vettek.
Hazai és Nemzetközi rendezvények ahol csapataink Ésá vettek' 2oo9 rendezvényeink. Mrírcius 15'
huszrirtábor. kis huszír találkozó. Tavaszi hadjitat, kiemeit a Tápióbicskei csata. Felüdéki
problémríkat kikiiszöböltiik' Komáromban 28o fő veú lészt, és a felvidéki csapatok is csatlakoziak.
Mininális rendezvény költségét sem támogatták.
Nemzeti Vágta szakmai elismeÍés érte. Biikkaranyos PöltembeÍger napok' ,'Vivát Huszrír
,, Nyíregyfuíza. Zánka otödik Nemzeti Lovasfesáivál Pákozdi csata. December 8. Nagy Ká1márt
öreg husuárun-L kö<7ön|é5e Ioo' Szülerésnapján'
Célkitűzéstink magas szakmai tudás uírsadalmi kapcsolatok .Kiernelt parf-ne kapcsolat a HM.
Neozetközi kapcsolatok Márton Zsolt ér Udovecz Györyy munkájának köszönhetően eléÍték hogy
méltó körülmények között szavazhatuú az EU - ban.
Trímogatrísokat igyekeztiink igazságosan elosáani. Molnár János bajt|írsunk balesete az egyik példa
hogy lehetőségiink volt tfunogatni.
Svédországi kapcsoJaínk révén volt Jehetőségiint négy fővel nyolc előadást tartani svédolszágban
é1ő honf1tá$ainknak' Elismerés a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző sztjvetségnek hogy
igyeksziink a világba szerte vinni és tedeszteni hagyomlíny őrZő munkánkat.

Szavazás: eirröki beszámolót egyhangúaIr elfogadta a KüldöttgÉlés'



Székely Tibor: szeretettel köszöítöm a megielenteket' Hrílás vagyok a sorsnak hogy 15. éve
Győrffy- ViIlrim Ar1drással együtt fudok dolgozni. Kettő illetve négy cikirst végig dolgoztuk. Nagy
do|og amit e|&njnk az A|]ami protokolba és a médiába való bekerülés' Allami iinnepeken való
díszelgés. A média á.adat miíciusban olyan szintíí volt'hogy közel három órás műsoridőt kaptunk,
Iádióban, az MTv . ben elősszöt ós az AIv _ ben is. Erdeklődnek a huszárság és gyalogsáról
egyarrínt. Mrícius 15. tizenegyezer ember keIeste fel a lendezvényiíntet mindeÍl pfutállású ember,
Iengeteg gyermekes szijlő. Kulfuriális elalon gratulrí,lok a bajtársaimnak'
Az idén több jelentős évforduló 1esz. Gróf Szécbenyi IsNán balí{álrak 15o' Edordulója, aki 17 évig
volt katona, husziír kapitány. A Legnagyobb Magyar. 3oo éve született Hadik András, aki
huszirként a legmagasabb Íangig vitte. A HM. Is elismeri mrrnkánkat, második éve kapuak évi 1 o
millió Ft. Tlímogauást. A t]ímogatás 1 /3 részét ferrntartásra használjú A tagdíj fegyelem még hagy
kívlánnivalókat. A HM. Támogatási szerződést aláíÍám. Részletes költségelszámolást kell csinální.
2o1o. Prcgamok köziil néhínyat et ítek, a Kecskeméti repiilőnap, katonacsaládok talrálkozója,
Pákozdi csata, huszáI és gyalogos minősítő velsenyjúníus 19. sárviíÍ. Fontos hogy az egyesiiletek
meg erősödjönek mindenki a saját helyén helytállon' tanuljú, koÍhiíség, hitelesség szellemébeí.
Az EU arányos tagdíj fizetést és szavazati jogot állapított meg. 12 fő _ ig 15 euÍó, I szavazat,30 fó
felett 3 szavazat' Pécs: auguszttts 19' hfinak csapatokat.

Győrfly-Villám Arrdrás: Kérdés van ?

Páli csaba: pénzügyi beszímoló mellékelve. Javaslom, aki nem lrzeti a tagdíjat ne kapjon
támogatIást' A mé eg, a köáasznusági jelentés a hoÚlapon lesz. ( Merleg elfogadtatása )

Győtry-villám Andrris: Elismerés illeti Pái Csaba muttáját. Nagy dolog hogy növeJrri tudtuk a
pén.do.gaImunkat így tálpoí tuduÍ]k maradni.

Káplár Béla: Belépttuk a Székesfehérvári HM belső pa]yáztatasába.

Páfukís Gábor: Trím ogalás Pákozdta szetződés szerint.

Székely Tibor: jogos a íelvetés' az elnökség saját hatásköIébeq döntött a kisebb összegú
trímogaíásokól. Nagyobb összegeket Íevesítiint. Példris kiizdelem a Szabolcs Vezér Ijász
Csapahrak' 2oo9. Volt az első év amikor a mmkríkból maradt péBá kamatoáafui tudtuk,
pityáaatokkikásánát az öffész összegét fedemi fudta.

Győtry-villám András: új volt a dolog, megpóbriltunk a támogaííst igazságosan elosztani'

szavazás: pénziigyi besziÍnoló: egyhangúan e]fogadva.
Mérlegi egyhaÍgrían elfogadva.

Páli csaba: Az NcA _ ban van lehetősé pályázni jelmezre illetve egyenruhía'

Győrtry-villámAndrás: a beszrímolók elfogadása után az elnökség lemond.
Vitríktal de egyetértésben tudtunk együtt dolgozÍ , a közösség és a haza érdekében.



székely Tiborj Kijszönöm a munkát' orömmel mondhatom el, hogy március 3. vehettiik át a
széchenyi Díjat.

oláh Lásáó Ezredes Úr: Köszönöm a most lemondott elnökség munkáját, reméljiik a következő
elaökséggel is hasonlójó lesz az egÉthűködés.

sZÜNET

G.vőrf$-vi1lrím Andtás: A követtező ciklu$a üem szerehém jelöltetli magam az e'nök tisztségre.

Dr' Vas. Laszló: Az alapszabály módosirására lesz sziilség:

1..A szövetség székiely: 1o87. Budapest' Kerepesi út 29fu 7. épület.

szavazris: egyhangúan elfogadva.

2., válasáási ciklus időtartamát 4 é\'te eme]r .

szavazás| eg} ranózkodás. egy eI|en s/a\azanal elfogadva'

3 ., Tiszteletbeli e]]1öki tisaség létrehozása Győrffy.Villám Andrrás személyében.

Szavazás: egy tartózkodással elíogadva'

Az elnöki pozícióra két személyjelölés van: Székely Tibor és Udovecz György' magam lészéről
nem kívínom jelöltehi magam.
Triumvirátus jól mííködik: elnök és két tli{selnök egyenslrlyba ta1tja az erőket. Nagyobb sullyal
taltja a míiködést. E]nök egy üg}"r'ezető einök, tagozati elnökök
E]nök két üírse]nök. konszenzus. Üg;rvezető alehök megszÍinik. Tagozat vezetők maladnának'
Egységre szÍ,ikség van.
E|nök két társe]nök léfuehozása.

Páli Csaba: a katonának egy főnöke van, aki a parancsot kiadja' nincs triumviráfus.

Ézsiás Vencel: Demokrácia és dikahlra feg1.vememek rivalizálása. Meg kell őriznj az eddigi
felállást.

Udovecz GyöIgy: Honvédségi dolog érdek.képviseleti szervezet' ki kell rílni a munkaadójával.

Dr' Wágner Róbett: nekem voltak aggályaím, nem így kellane megszavaztami. Jogkörök az sZMsZ
módosítása. Demokatikusnal mondható vezetőség' Elnök eltűnik az egyszemélyi felelős'
Demokatikus önkormányzatnal( keII lenni. ( SZMSZ'ben )



székely Tibor: éÍintett vagyok, megosztva látttü el a feladatokat Győrffy-Villrim Andtással
Szolgáunk és nem vezetiink. Az Egyesület vezetőknek is érdeke hogy minél jobban dolgozzarrak.
Hrírom éve dolgozunk azon hogy minden kolszak tudjoÍ fejlődni. Komoly feladatok vrámak rrínk.
A1kalmasak vag1unt a vezetésle. EgyszeIú áiáúhatn vezetes, az egész országot áfogó vezetés
legyen. úgy ke|| ahogy eddig vo|t'

Pálink.is Gábor: Elnök két tírse]nök nem kell a tagozati e]nök'

Pataki sándor: Nem tudok olyarr katonai szervezetet ahol hfuom vezető legyen. Minél többet együtt
lerni a hrírom főnek. Technikailag is akadáy lenne.

vaÍga sándor: A szövetség elnöken€k javaslom Székely Tibor
Üg1vezető eJnöknek Udovecz György és Dr Vass László

Tagozati elaökök ugyan azok maradnának.

Kérdezem Székely Tiboít elfogadja - ? a szövetségi elnöknekjelölését ?

Székely Tibor: elfogadom.

Kérdezenr Udovecz Györyyöt és Dr. vass Lászlót elfogadják. ? üg}.vez€tó elnökjelölését ?

Udovecz cyörgy: e||ogadom

Dr vass László: nem fogadom el'

Tagozati e]nökök: HoÍváth GyöÍgy Elfogadom
DÍ' wágnel Róbeít Elfogadom
Páfukás Gábor E|fogadom
Dr Vass László Elfogadom
Udovecz György Elfogadom

Becsület bíÍó: Dr. császá|ÍMáty^ E|fogadom
Nemzetközi alelnök MlíÍton Zsolt Elfogadom
SzIímvizsgríló Bizottság tagjai: Príli csaba

Pataki sándor
FodorFerenc Elfogadják

Átik a jelölést elfogadtík felkerülnek a szavazó lapra.

Szavazó lapok átvétele után megkezdődött a szavaziis'

Szavazatok összeszín, álása] 28. szaydzdt eÍkezett' ebből érvényes 23 db, érvén1te|en 5 db.



szövetség elnökének jelölt Székely Tibor 22 szavazatot kapott.

Ügpezet(i elrröknek jelölt Udovecz GyöIgy 22 szaydzatot kapolt.

KoÍszaki elnökök' illetve tisztségviselőke leadott szavazatok a következők:

Horváth Gyö€y 22 szavazAt
Páinkís Gábor 22 smvazat
Dr. wágner Róbert 22 szavara|
Dr. Vass Lrásáó 22 szayazat
Udovecz György 23 szAyvat
Dr CsászIár Mátyás 23 szAy%at
Márton Zsoll 23 szayaza|
Pái Csaba 23 sza\azaL
Pataki Sríndor 21, szavazat
Fodor Ferenc 2l szavazat

DI. Ravasz István: Köszönti a megválasáott ehökséget Hol|ó Tábomok Ur nevében.

székely Tibol: Köszönöm a bizalmat' továbbra is számítok Győrfff-Villám András üímogató
segítség&e hogy ugyaíazt a szellemiséget ügytik tová6b köszönöm'

Tag|e|rételek: Bács-Kiskun Meg1ei Bandérium állandó tagok |eflek'
A gyenesdirási bandérirrm nem jelent meg ezéÍt maladnak próbaidősök.

szav^zíis: egyhangúan e]fogadva.
Felvételi kérelem: Kiss Llászló NemzetőI Bandérium pártoló tagokjelenleg 48.korszak
szavazás: egyhangúan e]fogadva.

szekely Tibor: m€gköszónöm a bizalmat, a Tiszh'rjító KözgÉlést bezárom.

ill*r*dk&á*h$u"
emjéÍné Balatoni Katalin jkv.

hitelesitő


