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Ebben az esztendőben 2020. február 26-án tartottuk éves beszámoló és feladatszabó
közgyűlésünket. Színhelye – a korábbi évek hagyományaihoz híven – ebben az esztendőben is
a Stefánia Palota Honvéd Kulturális Központ emeleti ovális terme volt. A rendezvényt
elnökünk, Dr. Tömösváry Zsigmond ny. dandártábornok nyitotta meg, majd a Himnusz hangjai
után megválasztottuk a közgyűlés tisztségviselőit. A tagság levezető elnöknek Széles Ernő ny.
dandártábornokot, a Polgári és Katonai Kapcsolatok Szekció vezetőjét, a jegyzőkönyv
vezetőjének Dávid Ede ny. alezredest, titkárunkat, a két jegyzőkönyv hitelesítőnek pedig Dr.
Kis-Benedek József ny. ezredest, elnökségi tagunkat és Dr. Héjja István ny. ezredest,
tagtársunkat választotta..
Széles Ernő dandártábornok úr, immár levezető elnöki minőségében, köszöntötte a
megjelenteket, kiemelten vendégeinket, Oroszi Zsolt dandártábornokot, a Katonai
Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgató-helyettesét, Kajári Ferenc dandártábornokot, a KNBSZ
felderítő csoportfőnökségének csoportfőnökét, Dr. Boldizsár Gábor ezredest, a Magyar
Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége elnökét, Dr. Hegedűs Henrik alezredest, a Magyar
Hadtudományi Társaság alelnökét, Galló István ny. ezredest, a Balassi Bálint Bajtársi Egyesület
elnökét. Ezt követően bejelentette, hogy a rendezvényen 94 fő van jelen, így a közgyűlés
határozatképes.
Az üdvözléseket követően elnökünk, Dr. Tömösváry Zsigmond ny. dandártábornok
ismertette az Elnökség beszámolóját a 2019. évben végzett munkáról. A beszámoló ismertetése
után került sor a 2019. év során kiemelkedő teljesítményt nyújtó tagtársaink elismerésére. A
KNBSZ főigazgatója által adományozott emléktárgyat vehette át: Király Elemér ny. mk.
ezredes, Ledács Kiss Jenő ny. ezredes, Dávid Ede ny. alezredes és Lévay Gábor ny. alezredes.
Az elismeréseket, a KNBSZ főigazgatója képviseletében, Oroszi Zsolt dandártábornok,
főigazgató-helyettes adta át, aki ezt követően elismerően szólt az Egyesület által végzett
munkáról és biztosította a közgyűlésen jelenlévőket a Szolgálat vezetésének támogatásáról.
A főigazgatói elismerések átadását követően, az Egyesület érdekében végzett több mint
egy évtizedes kiemelkedő munkájuk elismeréseként, a Közgyűlés Egyesületünk négy tagjának

ítélte oda a Felderítők Társasága Egyesület Örökös Tiszteletbeli Tag kitüntető címet: Dr.
Magyar István ny. dandártábornoknak, Nagy Gyula ny. ezredesnek, Szűcs Péter ny. ezredesnek
és Dr. Tömösváry Zsigmond ny. dandártábornoknak. A kitüntető címet adományozó
okleveleket a Közgyűlés nevében Dr. Tömösváry Zsigmond ny. dandártábornok, illetve Gyenes
István ny. dandártábornok adta át.
Az elismerések átadását követően került sor a pénzügyi referens beszámolójára az
Egyesület rendelkezésére álló pénzügyi eszközök 2019. évi felhasználásáról, valamint a 2020.
évre szóló pénzügyi tervről. A beszámolók sorát a Felügyelő Bizottság elnökének, Pászka Tibor
ny. mk. dandártábornak tájékoztató jelentése zárta. A beszámolókat a közgyűlés egyhangúlag
elfogadta. A szavazást követően elnökünk ismertette az Elnökség javaslatait a 2020. évi
feladatokra, melyet a közgyűlés ugyancsak egyhangúlag hagyott jóvá.
Közgyűlésünk az elnöki zárszóval és a Szózat hangjaival ért véget, majd tagjaink egy
ebéd keretén belül immár „fehér asztalnál” folytathatták a bajtársi beszélgetéseket és
cserélhették ki tapasztalataikat.
A közgyűlést jó bajtársi légkör jellemezte. A rendezvény kedvező hangulatát az is
növelte, hogy tagtársunk, Dr. Kemény János jóvoltából a jelenlévők megtekinthették az elmúlt
évi tevékenységünket szemléletesen illusztráló kivetített képanyagot. Éves közgyűlésünkön
tagjaink – immár hagyományosan – ez évben is kézhez vehették Egyesületünk 2019. évi
tevékenységét bemutató, 122 oldalas, színes képekkel illusztrált Évkönyvünket. A kiadványt ez
évben is térítésmentesen tudtuk tagjaink részére rendelkezésre bocsátani.
Dr. Hegedűs Henrik, alelnök képviselte a Közgyűlésen a Magyar Hadtudományi
Társaságot.
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