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A Honvéd Nyugdíjas Klub (továbbiakban: HNYK, vagy Egyesület) Elnöksége 2020. 
december 02-ai ülésén a 8/2020. (XII.02.)/HNYK Eln. határozatával, az Egyesület 
Szervezeti és Működési Szabályzata Vili, fejezet 1.c. pontja alapján a

Hunyadi Mátyás Helyőrségi Gyűjtemény
működési leírása

irományt az alábbiak szerint alkotja meg:

I. Általános rész

1. Jelen „Működési Leírás" hatálya az Egyesület kezelésében lévő „Hunyadi Mátyás 
Helyőrségi Gyűjtemény és az emlékhelyek’’ (továbbiakban: Gyűjtemény) egészére, a 
Gyűjteménnyel kapcsolatos tennivalókra, a Gyűjteményben bármi nemű munkával 
megbízott, felkért, vagy azt önkéntesként végző személyek tevékenységére terjed ki, 
az iromány hatálybalépésétől annak visszavonásáig.

a. A Gyűjtemény nem önálló jogi személy, minden képviselete, gazdálkodási 
tevékenysége a Honvéd Nyugdíjas Klub rendszerében, az Egyesület 
Alapszabálya, Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint Számviteli 
politikája alapján történhet.

b. A Gyűjtemény szakmai tevékenységét jelen „Működési Leírás" és a vonatkozó 
jogszabályok alapján végzi.

c. Mindenütt, ahol a leírás a Gyűjtemény tevékenységéről szól, ott az Elnökség 
illetve a „Kommunikációs és hagyományápolási bizottság" (továbbiakban: 
„Bizottság”) a. pontbeli okmányokban meghatározott jogosultságok szerinti 
tevékenységét kell érteni.

2. A Gyűjtemény adatai:
a. Neve:

rövidített neve

Hunyadi Mátyás Helyőrségi Gyűjtemény

HMHGY

b. Székhelye: 6080 Szabadszállás, Honvéd út 72-82.

(M8 Ipari Park, hrsz: 2252 
laktanya 1/4. számú épület)

c. Elérhetőségei:
i. levélcím:
ii. e-mail:

{a HNYK útján)

6080 Szabadszállás, Kossuth Lajos utca 4
hnyk.hmhqy@gmail.com
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iii. honlap: http://www.hnyk.hu/
iv. közösségi: https://www.facebook.com/hnykszabadszallas

d. .A Gyűjtemény lógója: álló ovális alapon, álló tojásdad alakú pajzs, amelynek 
fő képe az 1830-as években, Újmassán, Fazola Frigyes műhelyében, vasból 
készült Hunyadi Mátyás dombormű. A pajzs körüli felirat a teljes kerületben: felül 
* HUNYADI MÁTYÁS HELYŐRSÉGI GYŰJTEMÉNY * alul SZABADSZÁLLÁS

II. A Gyűjtemény célja

1. A Gyűjtemény célja, a honvéd hagyományok ápolása, a szabadszállási katonai- és 
rendvédelmi szervezetek, az ott szolgáló katonák, rendvédelmiek, polgári személyek 
tárgyi emlékeinek, ruházatának, felszerelésének, eszközeinek, elismeréseinek 
(kitüntetések, jelvények, oklevelek), okmányainak, kéziratainak, dokumentációinak, 
film-, kép- és hanganyagának (továbbiakban, összességében: emlékanyagának) az 
összegyűjtése, megőrzése és közszemlére tétele, továbbá részvétel a honvédelmi 
képzésben, nevelésben.

2. A Gyűjtemény az egykori MH Alföldi Kiképző Központ (Szabadszállás) 
„Csapattörténeti Emlékszoba’^ helyőrségi értékekkel, emlékekkel kibővített utóda.

1 A Gyűjtemény elődjének, a „Csapatmúzeum"-nak a megőrzésére, kezelésére az MH 
Alföldi Kiképző Központ személyi állománya 2004. augusztus 31-én, az utolsó 
zászlólevonáskor, a felszámolás □ megkezdésekor felkérte Szabadszállás Város 
Önkormányzatát és a Honvéd Nyugdíjas Klubot. Általuk a felkérés meg hallgattatott és 
elfogadtatott. Jelenlegi helyén 2014. július 11-én, a X. Szabadszállás Helyőrségi Honvéd 
Találkozó alkalmával került megnyitásra.
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III. A Gyűjtemény alaptevékenysége

1. A Gyűjtemény alaptevékenysége gyűjteményi tevékenység: a honvéd hagyományok, 
honvéd helyőrségi és egyesületi emlékek, és a személyes emléktárgyak, emlékek 
gyűjtése, megőrzése, védelme, ápolása.

IV. A Gyűjtemény tevékenysége

1. A Gyűjtemény az egykori helyőrségben, a honvéd (és rendvédelmi) hagyományok 
ápolása keretében, az emlékekhez való hozzáférés biztosítása érdekében

• az alakulat!, egyesületi és személyi emlékek - egységes szempontok szerint, a 
tevékenység keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált - együttesét 
megőrzi, gondozza és kiállításon bemutatja;

• biztosítja az emlékanyaghoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetőségét,
• hagyományápolási tevékenységével hozzájárul az érdeklődők ez irányú tanulási 

folyamatához;
• hagyományápolási, honvéd közösségi találkozókat, kiállításokat, 

megemlékezéseket szervez, rendez;
• együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel, csoportokkal és 

programjaival segíti az intézményi és az intézményen kívüli honvédelmi nevelés 
céljainak elérését;

• elvégzi az emlékanyag feldolgozását, folyamatos, megújuló gyűjteményi 
programkínálatot biztosít;

• az intézmény különleges turisztikai vonzerejének felhasználásával, a 
látogatóknak nyújtandó szolgáltatásokkal helyi szinten elősegíti és hozzájárul a 
különleges települési értékek megismeréséhez.

2. A Gyűjtemény igény, felkérés és lehetőség szerint részt vesz a honismereti, 
helytörténeti mozgalom szakmai tevékenységében.

3. A Gyűjtemény a közművelődéshez kapcsolódó tevékenységével, kiadványok 
megjelentetésével és más módon (pályázatok, táborok, szaktanácsadás stb.) 
támogatja a hon- és helyismereti mozgalmat, a honvédelmi nevelést. Segíti a 
hasonlójellegű gyűjteményeket, kiállítóhelyeket.

4. A Gyűjtemény együttműködik, kapcsolatot tart

• a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeummal, (továbbiakban: HM HÍM),
• a HM HÍM Hadtörténelmi Levéltár és Irattárral,
• a Magyar Katonai Logisztikai Egyesülettel (rajta keresztül a Logisztikai 

Szakgyűjteménnyel),
• a Szabadszállás Települési Értéktár Bizottsággal,
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• a Szabadszállás Helytörténeti Gyűjteménnyel,
• más, hasonló jellegű gyűjteményekkel, hagyományőrző csoportokkal, a honvéd 

hagyományok értékeit gondozó intézményekkel, köz- és a felsőoktatási 
intézményekkel, közművelődési szervezetekkel, személyekkel.

a. Az együttműködés érdekében az Egyesület „Együttműködési megállapodás”-t 
köthet.

V. A Gyűjtemény vagyona, működési forrásai

1. A Gyűjtemény vagyona - amely az Egyesület vagyonának része - a felhalmozott, 
tárolt és kiállított tárgyak, képek, írásos és egyéb anyagok, valamint művészeti 
alkotások összessége. Része a vagyonnak a kiállítás technikai felszerelés (tárlók, 
vitrinek), a bútorzat és egyéb elhelyezési anyag.

a. a Gyűjtemény helyszíni gyűjtés, vétel, ajándékozás, öröklés, csere, a muzeális 
intézmények nyilvántartási szabályzatáról szóló miniszteri rendeletben 
meghatározott átadás, saját előállítás vagy saját célú előállíttatás, valamint 
egyéb - jogszabály alapján történő - muzeális intézményi elhelyezés révén 
gyarapítható.

2. A Hunyadi Mátyás Helyőrségi Gyűjtemény együttesén túl a Gyűjtemény részét 
képezik az emlékhelyek is:

a. a Szabadszállás, Mátyás király téren kialakított

i. Emlékpark (benne az MH 145. önálló harckocsi dandár szénacél 
vasoszlopa (tetején stilizált békegalambbal) az MH Alföldi Kiképző 
Központ emléke, a Hunyadi Mátyás mellszobor, és köztük tizenkét 
beremendi mészkőtömb és réztábla, melyek a helyőrségben egykoron 
működő katonai szervezetek emlékét őrzik)-,

ii. Parancsnokok Parkja (a Helyőrségparancsnokok parkjából a 
helyőrség felszámolását követően kibővített emlékpark)-,

iii. Haditechnikai emléksor (1/T-34/85 közepes harckocsi, 1/D442 felderítő 
úszó gépkocsi, 1/D-944 páncélozott szállító harcjármű együttese)-,

b. a Szabadszállás, temetőkertben kialakított

i. Szabadszállási Honvéd Emlékhely (a „Szabadszállási katonák 
emlékére” és a „Szabadszállási honvédségi dolgozók emlékére” ajánlott 
kopjafák együttese),

A HNYK Hunyadi Mátyás Helyőrségi Gyűjtemény Működési leírása 2020.
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ii. Az 1848-1 849-es forradalom és szabadságharc szabadszállási 
honvédjeinek emlékoszlopa, (a „48-as honvéd emlékhely”),

c. a Szabadszállás, Vasútállomás falán elhelyezett

i. Bem József altábornagy emléktáblája [annak emlékére, hogy 1929. 
június 26-án Szabad száll ás tisztelgő közössége Bem József 
altábornagy hamvait fogadta a vasútállomáson

3. A Gyűjtemény vagyonának alapját a 2016. évben elvégzett teljes körű leltár során 
előtalált emlékanyag adja. A leltár alapján felvételre került az „Alapnyilvántartás”.

4. A Gyűjtemény emlékanyagát az Egyesület kezeli, megszűnése esetén az 
emlékanyag átadásra kerül a „Szabadszállási Helytörténeti Gyűjtemény" részére.

5. A Gyűjtemény működéséhez szükséges pénzbeli és természetbeni adományokat, 
felajánlásokat az Egyesület, mint üzemeltető fogadja. A látogatói, támogatói 
adományok (hozzájárulások) rendjét az 1. számú függelék tartalmazza.

6. A Gyűjtemény működésének forrása:

a. a Gyűjtemény gondozására, üzemeltetésére, fenntartására vonatkozó, 2004. 
augusztus 31-én kelt felkérés alapján Szabadszállás Város Önkormányzata 
támogatása, a Honvéd Nyugdíjas Klub üzemeltetői tevékenysége,

b. az Egyesület által a szakirányú pályázatok megkeresése, azokon való részvétel,
c. az Egyesület részére, a Gyűjtemény üzemeltetésére biztosított támogatások, 

adományok.

VI. A Gyűjtemény kezelése

1. A Gyűjtemény működése során a vonatkozó és az irányadó mértékben 
alkalmazkodik

a. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény,

b. a muzeális intézmények működési engedélyéről szóló 2/2010. (I. 14.) OKM 
rendelet,

c. a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról szóló 20/2002. (X. 4.) 
NKÖM rendelet, továbbá

d. a honvédelmi kiállítóhelyek létrehozásáról és működtetéséről, valamint a 
honvédelmi szervezetek által a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumtól 
kölcsönzött műtárgyak kezeléséről szóló 7/2015. (II. 20.) HM utasítás 
előírásaihoz.

A HNYK Hunyadi Mátyás Helyőrségi Gyűjtemény Működési leírása 2020.
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2. A Gyűjtemény kezelésének, üzemeltetésének feladatai a működési- és gyűjtőkörébe 
tartozó javak

• gyűjteménygondozása, ennek keretében azok gyarapítása, nyilvántartása, 
állományvédelme,

• szakmai feldolgozása és publikálása,
• hozzáférhetővé tétele, ennek keretében állandó és időszaki kiállítások 

rendezése, programok és kiadványok biztosítása, a javak digitalizálása, a 
kutatási tevékenység biztosítása.

3. A Gyűjtemény kezelése, üzemeltetése a „Kommunikációs és hagyományápolási 
bizottság" (továbbiakban: „Bizottság’') feladata, melynek keretében, a „Bizottság" 
elnöke

a. az Egyesület Elnökségével tervezi, szervezi és vezeti a végrehajtásban 
résztvevők tevékenységét;

b. szervezi és koordinálja a helyőrség katonai múltja szükség szerinti feltárásának, 
kutatásának, a katonai hagyományok ápolása feladatainak végrehajtását;

c. szervezi és koordinálja a Gyűjtemény tematizálásának előkészítését, 
megvalósítását;

d. tervezi és a résztvevőkkel közösen végrehajtja a meglévő és beérkező anyagok 
katalogizálását;

e. tervezi és a résztvevőkkel közösen végrehajtja az összegyűjtött honvédségi 
tárgyi és szellemi emlékeknek (megírt személyes visszaemlékezések, könyvek 
és kiadványok) a Gyűjteményben történő méltó elhelyezését;

f. irányítja, koordinálja, vezeti és/vagy végzi az Egyesülethez, a Gyűjteményhez 
köthető, vagy az Egyesület által tervezett kiállítások elkészítését, berendezését, 
megnyitójának a megszervezését;

g. összeállítja - a látogatás célszerű útvonala mentén - a Gyűjtemény részletes 
leírását, mely leírás a látogatók kísérői felkészítésének, a cél- és szakszerű 
tárlatvezetésnek az alapját képezi.

4. A Gyűjtemény gyűjtőkörét képezik
a. az egykori Szabadszállás Helyőrség egésze, benne a Szabadszálláson, az 

1951-2004 közötti időszakban működő katonai szervezetek, intézmények 
történetének minden kiemelkedő és jellemző tárgyi, képi, írásos és egyéb 
bizonyítékai, valamint ehhez kapcsolódó kulturális és művészeti alkotások;

b. a megelőző időszak katonatörténeti emlékanyaga,
c. a területvédelmi tartalékos kötelék emlékanyaga,
d. a rendvédelmi szervezetek települési emlékanyaga,

A HNYK Hunyadi Mátyás Helyőrségi Gyűjtemény Működési leírása 2020.
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e. a Honvéd Nyugdíjas Klub, mint a honvédelem érdekében működő civil szervezet 
emlékanyaga,

f. a helyőrséggel és a katonatörténettel összefüggő települési emlékanyag.
5. A gyűjtőkör vonatkozásában a helyőrség alakulatai, szervezetei (névváltozásokkal) 

jegyzékét az 1. számú melléklet tartalmazza.

VI. A Gyűjteménnyel kapcsolatos feladatok végrehajtása

1. Az Egyesület a „Gyűjtemény kezelésére, üzemeltetésére - elsősorban tagjai közül - 
személyeket kér fel, bíz meg, ezt a munkát önként vállaló személyek tevékenységét 
fogadja el, akik, mint „közreműködő’’-^, a „Bizottság” elnökének vezetésével elvégzik 
a szükséges szakmai feladatokat.

i. Állandó közreműködő a gyűjteményi gondnok, a gondnok-helyettes és a 
nyilvántartó. A feladatra felkért személy(ek) megbízása, feladat ellátása, 
megbízás visszavonása szabályait a 2. számú melléklet tartalmazza.

ii. Feladatkörükből adódóan közreműködők a „Kommunikációs és 
hagyományápolási bizottság” tagjai.

iii. Alkalmi jelleggel közreműködők az esetileg felkért kísérők, rendezők, 
takarítók, karbantartók.

2. A „Kommunikációs és hagyományápolási bizottság” és a közreműködők feladatai a 
Gyűjtemény üzemeltetési és működtetési tevékenysége során:

a. A közreműködők
i. gondoskodnak a Gyűjtemény működéséről, és elvégzik az ehhez 

szükséges tevékenységet. Az Egyesület elnöksége részére - igény 
szerint és/vagy a változások ütemében a „Bizottság” elnöke ad 
tájékoztatást.

ii. a Gyűjtemény működésének keretében - az Elnökség felelősségével, a 
lehetőségeikhez mérten - gondoskodnak a vagyonvédelemről, a 
munka- és tűzvédelmi előírások betartásáról.

iii. részt vesznek a Gyűjtemény adta tudományos és közművelődési 
munkában, szükség szerint kapcsolatot tartanak az együttműködő 
szervezetekkel, szerveződésekkel, személyekkel.

iv. szervezik, irányítják és ellátják mindazon feladatokat, amelyek a 
gyűjteményi tevékenység eredményességét szolgálják.
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b. A „Felügyelőbizottság" és a „Kommunikációs és hagyományápolási bizottság" 
elnökei

i. ellenőrzik, a feladattal megbízott személyek végzik a Gyűjteményben 
őrzött anyagról előírt nyilvántartások vezetését, a raktári- és kiállítási 
anyag szakszerű és biztonságos kezelését.

ii. külön-külön legalább évente ellenőrzik a Gyűjtemény anyagát. Az 
ellenőrzés során a Gyűjtemény anyagából termenként (beleértve az 
előteret és a folyosókat is) legalább 2 tételt ténylegesen leellenőriznek: 
az anyag meglétét és állapotát, a nyilvántartásba vétel és a leltári szám 
megfelelőségét.

ül. ellenőrzései között legalább 90 nap eltérésnek kell lennie.
c. A „Kommunikációs és hagyományápolási bizottság" felügyeli a közreműködők 

végzik a kiállított anyag állagának épségben tartását, elvégzik a felújítások, 
karbantartások személyük által végezhető feladatait;

3. A Gyűjteménybe történő belépés szabályait a 2. számú függelék tartalmazza.

VII. A Gyűjtemény bővítése, rendezése

1. A Gyűjtemény alapállapota a 2016. évi leltárfelvétel, anyagrendezés és 
dokumentálás eredménye. Ez tekintendő minden bővítés, rendezés kiinduló 
állapotának.

2. A jelzett állapothoz képest tárgyak, írásos és egyéb anyagok fényképek, művészeti 
alkotások (továbbiakban: emlékanyag) elhelyezése, kivétele, áthelyezése csak 
előzetes, írásos „Gyűjteményi változásjelentés" jóváhagyásával történhet. A 
„Gyűjteményi változásjelentés" minta a 3. számú függelék.

a. A „Gyűjteményi változásjelentés" tartalmazza:
i. új emlékanyag behelyezésénél az emlékanyag megnevezését, leltári 

számát, leírását, adományozóját, bemutatóhelyét;
ii. meglévő emlékanyag kivételénél, áthelyezésénél az emlékanyag 

megnevezését, leltári számát, új helyét.
3. A „Gyűjteményi változásjelentés"-t a gyűjteményi gondnok készíti elő, a 

„Kommunikációs és hagyományápolási bizottság" elnöke hagyja jóvá.

a. A „Gyűjteményi változásjelentés" alapján történik az emlékanyag 
bevételezése/kiadása. Az állománynövelés, csökkentés a b. és c. alpontokra 
figyelemmel hajtható végre.

A HNYK Hunyadi Mátyás Helyőrségi Gyűjtemény Működési leírása 2020.



10

b. A Gyűjtemény jellegét, képét, egy-egy kiállító helyiség, vagy tárló egészét 
megváltoztató emlékanyag elhelyezés, kivétel, áthelyezés esetén a „Bizottság” 
tesz javaslatot az Egyesület Elnöksége részére, és annak jóváhagyását 
követően lehet a változtatást megtenni.

c. A Gyűjteményre az a. pontban jelzett hatással nem bíró emlékanyag 
behelyezés, kivétel, áthelyezés esetén a „Bizottság” saját hatáskörben rendezi a 
változtatást, de arról tájékoztatja az Elnökséget (annak legközelebbi ülésén).

4. Minden, a Gyűjteménybe újonnan bekerülő gyűjteményi darabot, a „Gyűjteményi 
változásjelentés” jóváhagyását követően 5 munkanapon belül nyilvántartásba kell 
venni.

5. A Gyűjteményben az Egyesület Számviteli politikája alapján kell leltározni.

Vili. Záró rendelkezések

1. Jelen „Működési Leírás” az Elnökség jóváhagyását követő hónap első napjától lép 
hatályba.

Mellékletek:

1. számú melléklet: A helyőrség alakulatai, szervezetei jegyzéke (2 lap)
2. számú melléklet: A Gyűjtemény állandó közreműködőinek a munka- és 

feladatrendszere (2 lap)
Függelékek:

1. számú függelék: Az adománygyűjtés (4 lap)
2. számú függelék: „Gyűjteményi Változásjelentés” (1 lap)
3. számú függelék: A belépés szabályai (2 lap)

Szabadszállás, 2020. december 09.

Sokszorosítva: 12 példányban
Egy soksz. példány: 11 lap
Kapják: Irattári példányhoz csatolt elosztó 

szerint

Készült: 1 példányban
Egy példány: 10 lap+ 11 lap függelék
Készítette: Horváth Balázs István
Kapja: Irattár (+ elektronikusan 

megjelentetve a HNYK honlapján)
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1. számú melléklet a HNYK „Gyűjtemény” Működési Leírásához

A helyőrség alakulatai, szervezetei jegyzéke (a változásokkal)

MN 9391 44. tarackos tüzérezred / osztály 1951. 1959.
(Juhász Imre ny. alezredes jegyzete alapján) a megszűnő szervezet állományának egy részéből 

válogatták ki az MN 2067 ht. állományát.

MN 2248

16. harckocsi-rohamlöveg zászlóalj 1951.11.01.-
16. harckocsi-rohamlöveg ezred 1952.12.01.-
16. harckocsi-rohamlöveg zászlóalj 1953.09.30.-
16. harckocsi-rohamlöveg ezred 1954.10.06.-

16. harckocsiezred 1954.11.15.-
-1957.04.30.

Az ezred felszámolását követően került megalakításra az MN 5260.

MN 2563 49. lövészezred / gépesített 
lövészezred 1951. 1957.

MN 1739 2. felderítő zászlóalj 1952. 1955.
MN 1285 81. híradó zászlóalj 1952. 1955.

...
Tiszti Klub 1952.12.01.-

Helyőrségi Művelődési Otthon 1975. -
-2003.

MN 5260
145. harckocsiezred

1958.09.01.-

MN 7038
1963.07.15.-

145. önálló harckocsidandár 1987.06.15.—
-1989.10.31

MN 2067 104/2 honi légvédelmi rakétaosztály 1960.10.25.—
-1990.06.30.

MN 6671 53. gépesített lövészezred 1962. 1989.
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MN 7260

Páncélos- és Gépjárműtechnikai 
Kiképző Központ 1962.10.01.-

llku Pál Páncélos- és Gépjár
műtechnikai Kiképző Központ
Hunyadi Mátyás Kiképző 
Központ -1991.08.31.

>4 kiképző központ felszámolását követően került megalakításra az 52. javítóezred, 
és kivált az állományából - önálló szervezet lett - a szakközépiskola.

Az MN 7260 
része.

MN Gépjárműtechnikai Tiszthelyet
tes- és Szakmunkásképző Iskola 1975.09.01.-

...

MN/MH Gépjárműtechnikai Tiszt
helyettesképző Szakközépiskola 1985.09.01.-

MH Gépjárműtechnikai Honvéd 
Szakközépiskola

1992.09.01.-
-1998.08.31.

Az utolsó kiképzési évet az MH Budapesti Katonai Szakképző Iskola és Kollégium részeként 
tartották meg..

...
MH 52. javítóezred 1991.09.01.-

MH 52. Hunyadi Mátyás 
javítóezred

1992.10.01.-
-1997.02.28.

Az ezred felszámolását követően került megalakításra az MH Alföldi Kiképző Központ.

... MH Alföldi Kiképző Központ 1997.09.01.--
-2004.12.31
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2. számú melléklet a HNYK „Gyűjtemény" Működési Leírásához

A Gyűjtemény állandó közreműködőinek a munka- és feladatrendszere

1. A Gyűjtemény kezelésére, üzemeltetésére felkért állandó közreműködők a 
gyűjteményi

a. gondnok,
b. gondnok-helyettes és
c. nyilvántartó (továbbiakban együtt: kezelők).

2. A kezelőket a „Kommunikációs és hagyományápolási bizottság" elnökének 
javaslatára figyelemmel, az Egyesület Elnöksége kéri fel és határozattal bízza meg 
(vagy vonja meg a megbízást) a Gyűjtemény kezelésével, üzemeltetésével 
kapcsolatos feladataik elvégzésére.

3. A kezelők jelen működési leírásra figyelemmel végzik a munkájukat, részükre a 
„Bizottság" elnöke szab feladatot, és ellenőrzi a tevékenységüket.

4. A kezelők a feladatszabás alapján önállóan végzik a tevékenységüket, a feladatok 
elvégzését jelzik a „Bizottság" elnöke részére.

5. A gondnok és a gondnok-helyettes önállóan nyithatják, zárhatják a Gyűjteményt, 
mely eseményeket [a nyitás ideje és oka (pl. karbantartás, ellenőrzés, látogatás), a 
nyitó személy aláírása, a zárás ideje, a záró személy aláírása] rögzítik a nyilvántartó 
füzetben.

6. A gyűjteményi gondnok

• kezeli, gondozza a Gyűjtemény emlékanyagát, s ennek keretében 
rendszeresen ellenőrzi a kiállított és a raktározott anyagokat, 
részt vesz, mint anyagkezelő, a Gyűjtemény emlékanyagának leltározási 
feladataiban,
kezeli a Gyűjtemény nyilvántartásait, okmányait, végzi a nyilvántartásba 
vétellel, vagy törléssel kapcsolatos előkészítő munkát, kitölti a „Gyűjteményi 
változásjelentés"-t,
gondoskodik a Gyűjtemény és az emlékanyag állagmegóvásáról,
elvégzi a Gyűjtemény és az emlékanyag rendezéssel kapcsolatos 
feladatokat,
elvégzi/elvégezteti a szakmunkát nem igénylő kisjavításokat,
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•• jelzi „Bizottság" elnöke felé a szakmunkát igénylő feladatokat, azok 
elvégzésénél felügyeli a munkavégzést,
intézi a tavasz eleji/őszvégi vízellátást, víztelenítés,
kezdeményezi és felügyeli a Gyűjtemény alkalmankénti takarítását,
a látogatások során önállóan, vagy a gondnok-helyettes segítségével 
gondoskodik a látogatás zavartalanságáról, a Gyűjtemény nyitásáról, víz- és 
áramellátásáról, a látogatók nyilvántartásáról [ki/milyen csoport, hány fő, 
honnan érkezve (szervezet, vagy település név)] zárásáról.

7. A gyűjteményi gondnok-helyettes

• a „Bizottság" elnöke és/vagy a gyűjteményi gondnok felkérésére a gondnok 
feladatköréhez kapcsolódva részt vesz a Gyűjtemény és az emlékanyag 
kezelésében, gondozásában.

8. A gyűjteményi nyilvántartó

• kezeli, tárolja, naprakészen vezeti a Gyűjtemény nyilvántartását, részt vesz a 
leltározások előkészítésében, tárolja a „Gyűjteményi változásjelentés''-eket,

• a „Bizottság" elnöke és/vagy a gyűjteményi gondnok felkérésére a gondnok 
feladatköréhez kapcsolódva részt vesz a Gyűjtemény emlékanyaga 
kezelésében, gondozásában.
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1. számú függelék a HNYK „Gyűjtemény” Működési Leírásához

Az adománygyűjtés

Az Egyesület javára a Gyűjtemény fenntartása, működési feltételeinek javítása 
érdekében adománygyűjtő tevékenység folytatható. A Gyűjtemény nem önálló jogi 
személyiség és nem önálló gazdálkodó szervezet. Képviseletét és gazdálkodását az 
Egyesület látja el, így az adománygyűjtési függelék az Egyesület adománygyűjtési 
tevékenységére vonatkozik.

Jelen Működési Leírás vonatkozásában az Egyesület alapcélja a Gyűjtemény 
üzemeltetése, működtetése, az ehhez szükséges anyagi források egy részének 
megszerzése. Az így befolyt adományt elsősorban a Gyűjtemény üzemeltetésére, 
működtetésére, fejlesztésére kell fordítani.

I. Bevezető rész

1. Az adománygyűjtés szabályait „a civil szervezetek gazdálkodása, az 
adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) 
Korm. rendelet" tartalmazza. A rendelet alkalmazásával

a. adomány: az a pénzbeli vagy természetbeni juttatás, amelyet az adományozó az 
Egyesület alapcéljának elérésére ellenszolgáltatás nélkül juttat;

b. adománygyűjtés: az a forrásteremtési tevékenység, amelyet az Egyesület, illetve 
az általa meghatalmazottak, alapcéljának elérése érdekében folytatnak;

c. adománygyűjtő: természetes személy, aki meghatalmazás alapján 
adománygyűjtésben vesz részt;

d. adományozott: az Egyesület, amely az adományt alapcéljának megfelelően 
gyűjti.

2. Az adomány fogalmát „a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi 
LXXXI. törvén/ (továbbiakban: Tao.) 4. § 1.a. pontja részletesen meghatározza. 
Ennek alapján adomány az Egyesület részére alapcélja elérésének támogatására, 
az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés 
nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás 
bekerülési értéke.
a. Az adomány feltétele hogy az nem jelent a Tao-ban meghatározottakon túl 

vagyoni előnyt az adományozónak, az adományozó tagjának vagy 
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részvényesének, vezető tisztségviselőjének, felügyelőbizottsága vagy 
igazgatósága tagjának, könyvvizsgálójának, illetve ezen személyek vagy a 
természetes személy tag vagy részvényes közeli hozzátartozójának azzal, hogy 
nem minősül vagyoni előnynek az adományozó nevére, tevékenységére történő 
utalás.

3. Az Egyesület működéséről, gazdálkodásáról, ezen belül az adomány 
felhasználásáról folyamatosan, de évente legalább egy alkalommal tájékoztatja a 
nyilvánosságot, benne az adományozókat.

a. Az Egyesület elsősorban honlapján és közösségi oldalán tesz eleget 
tájékoztatási kötelezettségének. E tájékoztatás a közhiteles nyilvántartások 
számára benyújtandó beszámolón túl további ismertetést nyújt.

b. Az Egyesület a fenti kötelezettségét a „Számviteli politika" szerint teljesíti.

4. Az Egyesület nem közhasznú szervezet, ezért az adományozó nem élhet a Tao. 
törvény 7. § (1) bekezdése z) pont szerinti adóalap-kedvezménnyel.

a. Ugyanakkor, az érintett vállalkozások számára az átadott eszközök könyv 
szerinti értéke elismert költség - azaz nem kell adóalapjukat e tételekkel 
megemelniük -, ha az Egyesülettől igazolást, benne nyilatkozatot kapnak arról, 
hogy a juttatást annak adóévében bevételként elszámolta, az adóalapja a 
juttatás értéke nélkül is pozitív, illetve, hogy vállalkozási tevékenységet nem 
végez (Tao. törvény 3. sz. melléklet A/13. pont).

b. Az a. pont szerinti említett igazolásnak az Egyesület és az adományozó 
nevének, adószámának, székhelyének, az adomány tárgyának és az általa 
támogatott célnak a megnevezésén túl, tartalmaznia kell még az alábbiakat is: 
„Az 1996. évi LXXXI. törvény 3. számú melléklete A/13. pontja szerint 
nyilatkozom, hogy a 20xx. évben vállalkozási tevékenységet az Egyesület nem 
végzett." A nyilatkozatot a szervezet képviselőjének kell aláírnia.

5. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 26. § értelmében az 
Egyesület részére juttatott adományokat az adományozó nyilvántartásába beállított 
könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.

II. Az adománygyűjtés szabályai

1. Az adományozás önkéntes. Az adománygyűjtés nem járhat mások zavarásával.

a. Zavarásnak minősül különösen az adományozásra való felhívással megkeresett 
személy kifejezett elutasítása ellenére történő ismételt megkeresése.
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b. Az Egyesület (adományozott) köteles tájékoztatni az adományozót az 
adománygyűjtés céljáról és az ismert adományozót az adomány felhasználását 
illetően.

c. Az adomány felhasználása és az erről szóló beszámolás során érvényesülnie 
kell a nyilvánosság és az átláthatóság feltételeinek. Ennek érdekében az 
Egyesületnek (adományozott) be kell számolnia az adományok felhasználásáról.

d. E rendelet alkalmazásában nem minősül adománynak
i. a közérdekű önkéntes tevékenység keretében végzett munka,
ii. a köznevelésről szóló törvény alapján végzett közösségi szolgálat,

2. Adomány juttatása esetén nem minősül ellenszolgáltatásnak a juttatáskor az 
adományozott által adott dolog vagy szolgáltatás, melynek értéke nem haladja meg 
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70. § (9) bekezdésében 
meghatározott mértéket.

3. A kedvezményezetteknek a személyi jövedelemadó meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény szerinti 
rendelkező nyilatkozaton, a civil szervezet kedvezményezettként való feltüntetése 
érdekében végzett tevékenységre az adománygyűjtés szabályait kell alkalmazni.

4. Az Egyesület (adományozott) adománygyűjtőt hatalmazhat meg az adománygyűjtő 
tevékenység folytatásával.

a. Az adománygyűjtő a személyazonossága egyidejű igazolása mellett az 
alábbiakkal igazolja jogosultságát:

i. az Egyesület (adományozott) által az adománygyűjtőnek adott, az Ectv.
25. § (2) bekezdése szerinti írásos meghatalmazás, valamint ennek 
mellékleteként

ii. az Egyesület (adományozott) adatait tartalmazó, törvényszéki 
nyilvántartásból származó, hiteles kivonat, illetve elektronikus kivonat 
vagy annak másolata.

5. Magáningatlanban adománygyűjtés csak az ingatlan használójának előzetes 
hozzájárulásával végezhető.
a. Magán ingatlan: a lakás, a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet székhelye, telephelye, egyéb helyiségei, az egyéni 
vállalkozó használatában álló helyiség, továbbá az ezekhez tartozó bekerített 
hely.

6. Pénzbeli, illetve természetbeni adománygyűjtés gyűjtőláda útján is megvalósítható.
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7. Az adománygyűjtés célját szolgáló gyűjtőláda egy zárt tároló doboz, amelybe az 
adomány be-/elhelyezhető, ugyanakkor az elhelyezett készpénz, vagy más adomány 
felnyitás nélkül nem vehető ki belőle. A gyűjtőládán fel kell tüntetni az 
adománygyűjtő szervezet nevét, elérhetőségét, a gyűjtés célját.

a. A gyűjtőládát háromfős bizottság nyitja fel, melynek tagjait az Egyesület 
Elnökségéből és a „Kommunikációs és hagyományápolási bizottság”-ból kell 
kijelölni úgy, hogy a két szervezeti elemet legalább egy-egy fő képviselje. A 
felnyitáskor a képviselők jegyzőkönyvet vesznek fel a gyűjtőláda állapotáról, az 
abban talált adomány mennyiségéről (címletek szerint, vagy leltár szerint), ezt 
követően gondoskodnak a tárgyi adományok nyilvántartásba vételéről, a 
pénzbeli adománynak az Egyesület pénztárába való befizetéséről.

b. Természetbeni adomány gyűjtésére szolgáló, nehezen mozgatható gyűjtőláda 
esetén a leltárt az Egyesület székhelyén vagy telephelyén is fel lehet venni.

8. Az adományszervezés, adománygyűjtés interneten is megvalósítható.
a. Ezen tevékenység során biztosítani szükséges, hogy az Egyesület azonosítható 

legyen. Az azonosítás során legalább az Egyesület nevét, székhelyét, valamint - 
amennyiben ezekkel rendelkezik - telefonos elérhetőségét és webcímét kell 
megjelölni.
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2. számú függelék a HNYK „Gyűjtemény" Működési Leírásához

GYŰJTEMÉNYI VÁLTOZÁSJELENTÉS

A „Gyűjteményi változásjelentés" készült: . év_______ . hó___ . napján.

Az emlékanyag tulajdonviszonya*: a „Gyűjtemény" I más személy, szervezete tulajdona

Az emlékanyag 
megnevezése:

* a megfelelő rész alá-, a többi áthúzandó

Az emlékanyag 
adományozója,
kölcsönzője, 
tulajdonosa*:

Az emlékanyag 
leírása
{méret, anyag, szín, 
jellemző, stb.):

behelyezés /kivétel / áthelyezés*

kiállításra___. év _. hó _. naptól___ . év _. hó
_. napig/visszavonásig* kölcsönadott tárgy

A változtatás: leltári száma:

eredeti/tervezett
helye*

Az emlékanyag a „Gyűjteménybe behelyezhető / onnan kivehető / áthelyezhető. 

Szabadszállás,. év__ . hó___ . napján.

jóváhagyó
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3. számú függelék a HNYK „Gyűjtemény” Működési Leírásához

A BELÉPÉS SZABÁLYAI

A Gyűjtemény vagyonbiztonsága érdekében a látogatás, belépés rendjét a Honvéd 
Nyugdíjas Klub Elnöksége az alábbiak szerint szabályozza:.

1. A Gyűjtemény tényleges kezelésével, az ott folyó tevékenység felügyeletével 
kapcsolatos teendőket, továbbá, a látogatások során a kiállító helyiségek 
nyitásának, zárásának, a vízellátás és a világítás kezelésének feladatait erre felkért 
és feljogosított személyek (a gondnok és helyettese) valamint eseti segítők végzik.

a. A feljogosított személyek részére névhez kötött pecsétnyomó kerül kiadásra, 
melynek használata részükre kötelező.

b. A pecsétnyomó más személy részére át nem adható, megőrzési és leadás 
köteles.

c. A feljogosított személyek név- és pecsétnyomó-szám jegyzékét a 
„Kulcsdoboz-kiadási füzet"-hez kell csatolni és a Gyűjtemény bejáratánál is el 
kell helyezni.

2. A helyiségeket zárni kell, a kulcsokat kulcsdobozban kell tárolni az M8 Ipari Park 
portáján. A főbejárat és a rácslakat kulcsát külön hozzáférhetővé kell tenni (a 
kulcsdobozban tároltaktól függetlenül) a kábeltévé központ kezelői részére.
a. A kulcsdobozt és a külön kulcsokat felvehetik az 1. pontban megjelölt 

személyek és a „Kommunikációs és hagyományápolási bizottság" elnöke.
b. A felvevő a „Belépést nyilvántartó füzef-be év-hó-nap-óra,perc megjelöléssel, 

a nyitás okának (a végzett munkának) a megírásával és aláírásával vegye át 
a kulcsdobozt és a kulcsokat, és nyissa fel a Gyűjteményt.

c. Látogatócsoportok esetében - a statisztikai adatok érdekében - a csoport 
azonosítóját (nevét/hovatartozását), létszámát és a csoport vezetője nevét fel 
kell feljegyezni.

d. A tevékenység befejezésével ellenőrizze le a Gyűjtemény egészének (minden 
termének) állapotát (ablakok zártsága, villanyok leoltása, víz elzárása, 
tűzveszélyes helyzet megszüntetése, a nem kiállítási anyagok elpakolás, 
takarítási igény). Ha kell/tud tegyen rendet, majd minden helyiséget zárjon be, 
(vezesse be a lezáró pecsétnyomó számot is), és a kulcsokat helyezze be a 
kulcsdobozba, melyet lepecsételve, a „Belépést nyilvántartó füzef-be év-hó- 
nap-óra,perc megjelöléssel és aláírásával igazoltan adja le az M8 Ipari Park 
portáján.
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3. A látogatásszervezők a „Kommunikációs és hagyományápolási bizottság” részére 
jelezzék a látogatás időpontját, a látogatás tartalmi jegyeit a látogatás előkészítése, 
a látogatók beengedése, kísérése, tárlatvezetés megszervezése érdekében.

a. A látogatást úgy kell szervezni, hogy ahol látogató van, ott kísérő személy is 
legyen és igény, szükség esetén biztosított legyen a szakszerű tárlatvezetés 
is. Törekedni kell a csoport egybetartására, mint minden más kiállítóhelyen.

b. A látogatók részére lehetővé kell tenni a „Látogatók könyvedbe történő 
bejegyzés megtételét, a készlet függvényében tájékoztató anyagok elvitelét..

c. A látogatás során biztosítani kell az adományozás helyszíni lehetőségét.

4. A pecsétnyomók nyilvántartása, kiosztása, a „Kulcsdoboz-kiadási füzet” és a 
„Látogatók könyve” használatának ellenőrzése a „Kommunikációs és 
hagyományápolási bizottság” elnöke feladata.

a. Hiányosságok észlelésekor megteszi az Egyesület Elnöksége és a 
személyében érintett felé a szükséges tájékoztatást, jelzést.

5. A „Belépést nyilvántartó füzet” és vezetése (minta);

A nyitó 
személy neve, 
belépés ideje

Belépés oka, végzett munka, 

rendellenesség, takarítási, karbantartási igény

A záró 
személy neve, 
belépés ideje

x... y..., 

zoév.ftó.nay.

óraperc

Látogatás előkészítése, ellenőrzés, takarítás 

fénycső csere a x számú fieCyíségben

x... y.... 

zoév.íw.nap.

óraperc

x... y..„ 

zoév.íw.nap.

óraperc

Látogatás.

Látogató János JaLváróf vagy

Csoportvezető PáC+ lofö, XaCaíwC, X TgyesüCet

x... y..„ 

zoév.íw.nap.

óraperc
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