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.rEcvzőröxyv
az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége (1051 Budapest, ){ádor u. 36.)

2019 . ér,i köz g_vűlés éről

Helyszín: Magyarság Háza (1051 Budapest. Zrínyi u. 5.)
ldőpont: 2019. nrárcius 18., 11 óra
Tárgy: ér,es közgyűlés
Jelen vannak: a mellékelt ielenléti ív szerint (l . sz. melléklet)

Dr. Sántha Gábor elnök köszönti a megjelenteket, majd kitüntetések átadása következik.
'56-os Hűség aHazához Erdemkeresztet kap: dr. Tóth Gergely őrnagy (MATASZ)
'56-os Hűség aHazához érdemrend Nagykeresztetkap: vitézBaLázs Sándor, vitéz Szilágyi
Tibor. Horváth Ferenc (vitéz Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár Hagyornányőrző Egyesület)
'56-os Hűség aHazához ezüst fokozatú Lovagkeresztet kap: Széles Ernő ny. dandártábornok
(MATASZ)

1. napirendi pont - a közgvűlés levezető elnökének megválasztása
Az Alapszabály értelmében a közgyűlés levezető elnöke az 1956-os Nlagl'ar
Szabadságharcosok Világszövetsége országos elnöke. azaz dr. Sántha Gábor, aki a

Szavazaíszámláló Bizottság jelentése alapján megállapítja. hogy a közgl,űlésen 85 íő jelent
meg. mely létszám alapján a Közgyűlés határozatképtelen" ezért a közg1,,űlés l 1 óra 30 perckor
megisnrétlésre kerül. melynek kezdetén a Közgyűlés rövid tiszteletadással adózik Snakor szkr
Arpád felügyelőbizottsági tag emlékének.

Dr. Sántha Gábor javaslatot tesz a jegyzőkönywezető (Tóth és a jegl-zőkön1l,-
hitelesítők (Drubitsné Oláh Irma, Peírőcz Tibor) szernélyére, amit a Közgyűlés 0 tó nenr és 0
fo tartózkodás mel lett egyhangúlag el fo gadott.

Dr. Sántha Gábor ismerleti a további napirendi pontokat:
3. Beszámolő a2018. évi tevékenységről
4.Pénzőgyi beszámolő a2018. évről
5. A Jelölőbizottság elnöke javaslatot tesz a közgyűlésnek:

5 .7 . a Y álaszímány tagj ainak megválas ztásár a
5.2. az új Felügyelőbizottság tagjainak megválasztására
5.3. a Borsod-Abaúj -Zemplérr megyei szervezet elnökének megválasztására

6. A 2019, évi munkaterv ismeftetése és elíbgadása
7. A kiskőrösi városi szervezet megalakulásának elfogadása
8. A rétsági városi szervezet megalakulásának elfogadása
9. Uj pénzkezelési szabályzat elfogadása
10. A központi iroda ügyviteli metodikájának változásaival kapcsolatos információk és

egyéb tá.|ékoztatások

Dr. Petrasovits Anna alelnök javaslatot tesz arra, hogy a közgyűlés keretében a Világszövetség
anyagi vonzattal nem járó" fiatalok körében végzendő tevékenységéről is essen szó.
Stern László tag javaslatot tesz a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szeryezet elnökének
megválasztásával kapcsolatos napirendi pont elnapolására.
Dr. Sántha Gábor szayazásta bocsátja a javaslatokat. illetve a napirendi pontok (és azok
sonendjének) rnegváltoztaíásáí, amit a Közgyűlés 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag
elfogad.



3. napirendi Dont - beszámoló a 2018. évi tevékenységről
Dr, Sántlia Gábor ismerteti az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége 2018. ér'i

szaknrai tevékenységét (2. sz. mellékleí): a beszámolót aKőzgyűlés 0 nem és 0 tartózkodás
rllel 1ett egyhangúlag elfogadj a.

{. napirendi rront - pénzügyi beszámoló a 2018. évről
Dierres Piroska pénzügyi vezető a Manage Kfi. könyvelése alapián ismerleti az 1956-os Magyar
Szabadságharcosok Világszövetsége 2018. évi pénztigyi tevékenységét (3. sz. melléklet). amit
a Közgyúlés 0 nem és 0 tartózkodás nrellett elfbgad.

5. napirendi rlont - a Jelölőbizottság elnöke iavaslatot tesz a Közgvűlésnek:
5.1. a \'álasztmán1, tagiainak megválasztására
Csi_,]ás Zclltán alelnök. a jelölőbizottság elnöke javaslatot tesz a felállítancló Választmány
tagiaira. A Közgl-tilés 0 nenr és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag megszavazza a rnegalakuló
Választnrálr1 c.lrrökének: Sziics Béla Albert Konláronr-Esztergom rnegyei elnököt; tagjának:

Béres Sándor karcagi elrrököt, Bodnár József rryíregl,házi elnököt. özv. Schön Pálné bajai
elrrököt. Petrőcz Tibor Pest megyei elnököt. Pfaff Lászlóné rétsági elnököt. Sinka Jenő Fejér
megyei elnököt, Szabó Istvárr Borsod-Abairj-Zemplén megyei tagot. Szerencsés Sándor
szolnoki elnököt, Szügyi István budai elnököt és Váradi Gyula barcsi elnököt. mellyel
megalakult az l956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Választmánya.

Dr. Sántha Gábor ismerteti a Világszövetségben bekövetkezett személ,vtigyi változásokat. mely
szükségessé teszi egy új Felügyelő Bizottság felállítását: Snakovszk,v Arpád felügyelóbizottsági
tag2019 í-ebruárjában elhunyt, Dienes Piroska. a Felügyelőbizottság elnöke pedig a pénzügyi
vezetői hivatal betöltése miatt lemondott.

5.2. az új Felügyelőbizottság tagiainak megválasztása
Csigás Zo\tán javaslatot tesz a Felügyelőbizottság tagjaira. A Közgyűrlés 0 nem és 0 tartózkodás
mellett egyhangűrarr elíbgadja a Felügy,előbizottság elnökének: Tihanyi .]ózseíhét; tagiának:

Fekete Lehelt; továbbá megerősíti Pfaff László í-ennálló felügyetőbizottsági tagságát.

(5.3. a Borsod-Abaúj-Zemplén meglei elnök megválaszttűsa - a napirendi pont elnapolasra
került - lásd a 2. napirendi ponína|)

6. napirendi pont - a 2019. évi munkaterv ismertetése
Dr. Sárrtha Gábor ismerteti az l956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége elrrökség

által megtárgyalt 20l9. évi munkatervét (/, sz. melléklet).
Szügyi István budai elnök javaslatot teszavidéki szervezetek mélyebb megismerésére, a velük
való kapcsolat elnrélyítésére.
Dr. Petrasovits Anna a Világszövetség tevékenységével kapcsolatban szintén a fiatalok
megszólítására és bevonására buzdít" valamint a tagok szellemi és kapcsolati tőkéjérrek
kiaknázását .iavasolj a.

A Közgyűlés a Szabadságharcosokért Közalapítványhoz benyujtand ó páI.v-ázaí anyagát. a2019.
évi munkatervet a í-elvetett javaslatokkal 0 nem és 0 tartózkodás nrellett egyhangúlag elíbgadja.

7. napirendi pont - a kiskőrösi városi szervezet megalakulásának elfogadása
Dr. Sántha Gábor bejelenti a kiskőrösi városi szervezet megalakulását, illetve hogy a helyi
tagság Bereczki Károlyt javasolta a szervezet elnökének; aKözgyűIés 0 nem és 0 tartózkodás
mellett elfogadja a kiskőrösi városi szervezetmegalakulását, és elnökének Bereczki Károlyt.



8. napirendi nont - a rétsági városi szervezet megalakulásának elfogadása
Dr. Sántha Gábor bejelenti a rétsági városi szervezet megalakulását. illetr e hog1 a hel_o-i tagság
Pfaff Lászlónét javasolta a szervezet elnökének; a Közgl,űlés 0 nenr és 0 tartózkodás mellett
elfogadja a rétsági városi szervezet megalakulását" és elnökének Pt'atT Lászlonet.

9. napirendi rront -- úi pénzkezelési szabáh,zat elfogadása
Dr. Sántlra Gábor szavazásra bocsátja az l95ó-os Magyar Szabadságliarcosok \rilágsziir etsege
Ú.i pénzkezelési szabályzatának hitelesítésétl a Közgyűlés 0 nem és 0 tartózkodás nlellett
e gyhan g úl ag e l fo gadj a az űj pénzke zel é s i szab á15l zatot.

10. napirendi pont - a központi iroda ü§ryiteli metodikáiával kapcsolatos változások és
eevéb táiékoztatások
TÓth Akos ügyviteli előadó ismerteti a központi iroda ügyfélfogadási rendjét (elnök: kedd 9-11
óra; gazdasági ügyintézés kedd és csütörtök 9-13 óra; egyéb ügyintézés hétfő-csütörtök 9-1.+
Óra). A Világszövetségen belüli iníbrrnációáramlás hatékonyságának növelése érdekében a
helyi elnökök és a tagság együttműködését kéri (a helyi elnökök rendszeresen tájékoztassák a
kÖzponti irodát. a tagság pedig a személyügyi változásokról tájékoztassa az illetékes helli
elnököt vagy a központi irodát), illetve rendszeres tagdíjíizetésre szólít fel.
Pénzes István tag javaslatot tesz arra vonatk ozőan, hogy a Világször,etség lépjen be az ECHO
Klubba. Felveti továbbá. hogy a Világszövetség anyagi támogatásért fbrciulhatna nagr obb
vállalatoklioz.
Sterrr László érdeklődik, hogy mikor lesz tagsági igazolvány. Tóth Ákos ,negrálaszolia: a tact)k
adatainak valós és naprakész voltának ellenórzését követően.
Tamás János tag a tagdíj befizetésével kapcsolatban ielveti az újsággal küldött sár_ca csekk
lehetőségét.
Szentiványi György alelnök, a Lámpás foszerkesztője ismerleti a lap megújulásának részleteit.
s a tagság szenrélyes anyagokkal való hozzájárulását kéri azűlságíartalmához.
Feledy Péter tag f-elajánlja saját írásainak közzétételét.
Dr. Sántha Gábor is a sa.ját anyagok közkinccsé tételére buzdít.
Szabó István szélesebb körű kapcsolatépítést javasol.
Dr. Sántha Gábor Pénzes István ECHO Klubba való belépésre vonatkozó javaslat áí szal,azásra
bocsátja, s a Közgyűlés azt 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadja.

Dr. Sántha Gábor megköszöni a részvételt, s 13 őra 52 perckor bezátjaa közgyűlést.

Budapest. 2019. március 18.
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1956-os MAGYAR szABADSÁG HARcosoK Vl LÁGszÖVETsÉGE
1051 Budapest, Nádor u,36.

Tel./Fax: +36]. 269 1-340 Mobil: +3670 4241956 E-mail: ímszvsz@upcmail.hu

Iktatószám: 20 l 903 131960

szakmai beszámoló
a 201B, évről

A Szabadságlrarcosokért Közalapítvány Gr,/SZKF/149l20l8. iktatószunú pályűzati támogatása
alaPJár|a:z 1956-os MagYar Szabadságlrarcosok Világszövetsége műktidésére és céljai megvalósítására
17,000,000 Ft (azaz tizerrhétmillió lbrirrt) vissza rrenr térítendő tárnogatást kapott a l<ért 32.140.000 Irt
(azaz harmi n ckétmi l li ő - százne gyvenkétezer forint) tám o gatás sal szem ben.

VilágszÖvetségÜnk két Úli szervezettel bővült: a rétságival - arnelyhez nagymértékben hozzájárult,
lrogy konroly erőfcszítéseket tettÜnk a Mindszenty*l'álinkás-Pallavicini-ernlékműr rétsági f,elállításálroz
-.-, valanrint 2l ftivel nrŰrkÖdik a kiskőrösi városi szervezet. Ennek is köszönlretó, lrogy.jelenlegi, valris
létszámrrrrk 556 Ít'. KonrolY elképzeléseink, a tagság részéről javaslataink vannak, amelyet anyagi
]brrások liiányában nem tudtunk megvalósítani.

2013 Őta vagYok a VilágszÖvetsóg elnöke, és munkatársaimntal nagy ambícióval fogttrrll< hozzá
szervezetÜnk bővítésé]rcz, időszerű céljainak rnegvalósításához. ]'öbb történelmi jelerrtőségii nutrl<ánl<
csak terv maradt, rrrivel * egyetlen kivételtől eltekintve - egy évben sem kaptLrk meg a benl,úrjtott
pályázati támogatás 50%-át sem. Iliába készítettük el aZ 1956-os Magyar Szabadságlrarcosok
VilágszÖvetsége ,,Ifiúság a Szabadságért" című hossz ú távűkorrcepciónkat 20l 7_ben, még csak választ
sem kapturlk - nemhogy elismeré st - az Órintettektől, akik megkapták. lirtékmentós szemporrtjából rrem
tudunk len,rondani az,,Ifiúsági oktatási és nevelési progranl". illetvc az,,1956 a Kárpát_rrrederrcében
progranl" bi zcrnyos elenre ir:ől.

Véler-rrénYÜtrk szerint a Politil<ai üldözöttek rrem elhanyagollrató része kimar"adt a kárpótlásból.
F'elfogásunkban az ÜldÖzÖttek támogatásában csökken a különböző cimen adott segélyek folyósítása,
hiszen a kárvallottak jelentős része kárpótlásbarr részesült mindenrellett fenntartv a azt avéleményiinket,
lrogY a bÖrtÖnbÜntetés nenr lrasonlítható össze rrrás.iellegű til<löztetóssel).

Flagyonrárryosall részt veszÜnk a ,,Htlzafias költészet a magyar iroclalonrban,,, Ká.pát_medencét
átívelő versmondó Versen,yen, és a .,Flaza és haladás" történelnli vetélkedő n, Az 1956-os lbrraclalorn és
szabadságlrarc világviszonYlatban is egyik legismertebb színhelyén, a Corvin közbe,n méltóságteljes
nrtisorral ernlékeztÜnk meg l956. október 23*áró1. A rendhagyó történelernórákat Schrötter Tibor
alelnÖk Úrr és segítői fblYamatosarr tartiák. T'öbb ifiúsági szetvezettel (gimnáziumok Sárospatakon és
PáPárr, stb,) egYüttműködési megállapodást kötöttünk. Működtetiiik Világszövetségünk intetnetes



I

clérlretőségeit, melyeken közzétcsszük kienreit progranl.iairrkat. Képviselte.jiik nragunkat lratáron inncn

és tútl (pl. a partiumi lregyközszentitrrrei Szetrt Inrre-kápolna í'elavatásálr, ahol a színtis,z,ta relbrrnátus

falu elkötelezettsége elismerést váltott ki delegációnk körében), megemlékezéseken, koszorúzásokon,

szoboravatásokcrn, társszervezeti rendezvényeken, könyvbemutatókon, stb. .Ió kapcsolatot ápolurk az

észak-konráromi szekeresgazdákkal, Márcirrs l5-ére rnegjelentetttik a Lámpás VI. óvl'olyarnának l.

szirnrát, alnely kiviteléberr - elsősorban tördelésében és képszerkesztésében * megúrjult;; ezzel ís

rrragyarátzlratÓ, lrogy egyre több elisnrerést nyugtázhatr-rnk. Együttrnűködésüinket a társadalnri

szcrvezetekkel. bóvítjük, a nás irrtézmények és társadalmi szervezetek által rendezett hazaflas

rrr[isorokon részt veszünk, és képviseli ük Világszövetségünket.

Budapest, 2019. nrárcius l3.

Dr.

/
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1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége
SzékheIye: ]-05]-, Budapest, Nádor utca 36
Képviselő: Dr. Sántha Gábor
Nyilvántartási szám : 01-02-0O02208

Beszámoló

A Szabadságharcosokért Közalapítvány GF/SZKF/L4g/g/2o18,-as iktatószámú pályázatán
elnyert támogatásról és annak felhasználásáról 2018. pénzügyi évben.

Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetség Egyesület 2018, évi pályázatában
Összesen 17 millió támogatást kapott. Ezek az MSZVSZ MKB banknál vezetett 10300002-
2061,2287-00003285 számú számlájára utalt 2018. 05. 23-án 8,500.000Ft-ot, 2018.06.25.-én
4. 2 50, 000Ft-ot, és 201,8.t0,I7. -é n 4, 2 5 0. 000Ft-ot.

A felhasználás részletezése:

Bevétel
1 7 000 000 17 000 000

A támogatás a meghatározott pénzügyi tervtől eltérően került felhasználásra, ezért a
kÖ|tségtételek átcsoportosításra kerültek, ezt a szerződés lll/16-os pontja teszi lehetővé.

Költségtételek Pénzügyi terv Össz. költség Átcsoportosítás
1. összesen: 8 010 000 7 264 194 mlnusz plussz

k 6 390 000 5 664 298 725 702

620 000 695,1 13 75 113
600 000 570 000 30 000

szeme utattások 400 000 334 783 aa z|/
2. Munkaadókat terhelő 1 220 000 ,l 226 635 6 635

7 130 000 7 8oo 792
300 000 474 982

üze me ltetési besze rzése: 300 000 474 s82 174 982
5 230 000 4 462 437

Egyéb(Könyvelésidíj) 500 000 905 510 405 5,10

1 317 o0o 1 5Q4 5a7 187 5o7

Főv. Szerv. Műk. i 620 000 536 420 83 580
lékezése leti kiadások 1 818 000 999 050 818 950

975 000 516 950 458 050
rekIám 1 600 000 2 863 373

utazási kö 400 000 388,173 11 827
Reklám- és ki adások 1 200 000 2 475 2o0 1 275 20o

Felhalmozási kiadások 640 000 708 379
Beruhózósok 640 000 708 379

bere ndezések fel sze relések vásárl ása 403 000 104 390 298 610
ki sé rté kű szellemi termékek 237 000 603 989 366 989
kiadások összesen: í7 000 000 17 000 000 2 491 936 2 491 936

Megbízásidíjak
Segélyek

3. Dologi kiadások összesen:
3. 1 Kés zletb eszerzések ö sszesen :

j. 2 Szo lg á ltatá si kia dá sok összesen :



Ez azzal magYarázhatÓ, hogy a Szövetségnek számos olyan költsége merült fel az év második
felében, ami indokolttá tette a költségek átcsoportosítását.

Az alábbi tételek kerültek a pénzügyi tervhez képest máshova:
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Amiről került:

Költségtételek

Megbízási díiak

Munkaadót terhelő járulékokra

Üzemeltetési anyagok beszerrése:

Egyéb (könyvelési díj}

Kommunikációs szolgáltatások

Reklám- és propaganda kiadások

l(isértékű tárgyi eszközók, szellemi termékek

bevételek össz:

SzÖvetségÜnk- véleményÜnk szerint- a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően,
rendeltetésszerűen használta fel a megítélt támogatási összeget. Ezeket fenntartási
kÖltségekre, tárgYi eszkÖz beruházásra, valamint a működés céljaként meghatározott
segélYezési célokra, tagjaink szociális ellátásának a javítására, ünnepségeken,
megemlékezéseken való részvételre, azok szervezési költségeire fordítottuk.

A PálYázati támogatás rendeltetésszerű felhasználásának igazolására a mellékeljük azon
hitelesített számla, és szerződésmásolatokat, amelyeknek kiegyenlítése a megítélt összegből
került teljesítésre.

Az 1956-os MagYar Szabadságharcosok Világszövetségét a kapott támogatás jelentős
mértékben segítette működésében, kitűzött céljainak megvalósításában. Természetesen
adósok maradtunk egyes programjaink megvalósításáva|, hisz pályázati céljainkat 32. 140 000
Ft keretösszeg alapján határoztuk meg.

Kérjük beszámolón k elfogadását.

Budapest, 2019. február ].3.
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Tisztelettel

'áííL
Dr. Sántha Gá
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75 Ll3
75 113

6 635
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L7498z
L74982

405 5l0
405 510

63 462 30 000 6s21l 28 828 187 507

54 752 818 950 401 498 Lz75 z00

56 552 11 827 298 610 366 989

725702 30 000 65 217 83 580 818 950 458 050 tL827 298 610 2 491 936

az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége elnöke
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1956-os MAGYAR sznaRosÁGHARcosor vtúoszövrrsÉor
1051 Budapest, Nádor u.36.

Tel,/Fax: +361, 269 1340 Mobil : +367 O 424 1956 E-mail: imszvsz@upcmail.hu

Iktatószárn: 20 I 903 13 196 l

Munkaterv
a20I9. évre

Tisztelt Ktizgyűlós!

VilágszÖvetségÜnk az AlaPszabályurrkban és a Szabadságharcosokért Közalapítványban leírt
célokrrak megfelelőena2019. március l8-i közgyűlés és az elnökség által elíbgadott pénzügyi terv
alap.ián, a kiírt pályazat szerint nyújtja be a2019. évipályázatát.

Mint azt már szakmai beszámolómban említettem, jelenlegi létszámunk 556 1ő, és két szervezettel
bővÜlt VilágszÖvetségÜnk. A tervekről beszélni nem könrryű íeladat, íőleg, ha a ,,zseniális,, ötletnek
kittintetett elképzelésre nincs pénz.20t9-re kb. 30.000.000 Ft (azaz harmincmillió forint) támogatást

PálYázunk. Tulajdonképpen a leszűkített keretből úi költségvetést kell készíteni. A Korrnánytól kapott
támogatásból (200.000.000 Ft, azaz kétszázmillió forint) 115.000.000 Ft-ot (azaz száztizenötnrillió
Íbrintot) fordítanak támogatásokra. A helységhas znáIati és ene rgia dílakat egységesen a
Szabadságlrarcosokért KÖzalapitvány tjzeti. továbbá nrűköclteti a Kisfoglrázat, illetve tenretési
segélYeket ad; ezen felül két fiot megbízási szerződéssel alkalmaz) s a Közalapítványtól kapják
tiszteletdrjukat a kurátorok is. Jelenleg 4 kis szobát használunk, összesen 6I,7 m2_ben. Hogy a többi
szervezethánY lrelYiséget és rrégyzetmétert vesz igénybe, arről tájéko ztatástnem kaptunk. Az tény, hogy
tÖbbszÖr annYian dolgozunk egY kicsiny, alig több mint félszobányi helyiségben, hogy ezzelnregszegjtik
a munkaegészségÜgYi előírásokat. Terveir:rk közt szerepel területi igényünk bővítése. Továbbra is részt
veszÜnk a már tÖbb Óvtizede és több éve műköclő program.iainkban, és váratlarr események, évfbrdulók
megemlékezésében, me günneplésében.

Célunk a budaPesti szervezetek szánrának növelése, elsősorban a jó hírű,,Lámpásunk,, megküldése
segítségével, A.iÖvőben - terveink szerint - lráromlravonként.ielentetjük meg. Legíöbb célkitűzéseink
közé tartozik az ifiúság megismertetése az igazi 1956-tal és a kárpát-medencei iflúsággal történő
kaPcsolatf'elvétel (nemzetkÖzi táborok). Többé nenr fordulhat elő, hogy íbdezethiány miatt karácsony
előtt nern tudjuk kÖszÖnteni bajtársainkat. Kirándulást tervezünk a törtérielmi Magyarország külső
határai bejárásával.

A2019, évi Progranr.jaink bővítésében javaslataikat, ötleteiket igyekszünk rnegvalósít anj azanyagi
l ehetőségeinkhez mértcn.



, Űlgy vélenr, további terveink isnlertetóse csak az arryagi fbrrás isrneretében tervezlretó és alakítható.

Eppen ezér1 kérem az,okat a bajtirrsainkat, akik hozzáf&nek az önkortnályzatok és egyéb szervek

páIyázataihoz, kísériék figyelemtnel, és Világszövetségünk foganatosítj a. A 2019. évre benyújtott

páIyazati terveinket kérem megfontolni és elfogadni.

13r"rdapest, 201 9. márcir"rs l 3.

Dr. Sántha Gábor
elnök


