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BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI 
   KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE 
 

 

Beszámoló az Egyesület 2013. második félévi helyzetéről és az 
elnökség munkájáról 

2014. március. 

(munkaanyag)  

 

Tisztelt Közgyűlés, Bajtársak! 

 

Alig félévvel az elnökválasztó közgyűlés után megtartjuk éves 
közgyűlésünket. Az előző év az átszervezés, elnökváltás éve volt. Az 
elnökség megértve, hogy a következő év munka és rendezvényterve 
fontos iránymutató, úgy döntött, hogy már márciusban megteremtjük 
az értelmes munka előfeltételét, és rendezzük az előző évi adóságok 
jelentős részét is. 

 További sürgető feladat a hatályos civil törvény szerinti határidő, 
mivel legkésőbb május végéig minden civil szervezetnek meg kell 
tenni az alapszabályzó módosítását. Nem könnyű feladat a 
folyamatosan módosuló, nem mindig egyértelmű szabályzóknak 
eleget tenni. Csak egy apró példa, tavaly év közben megjelent egy 
miniszteri rendelet, ahol következetesen taggyűlés kifejezést 
használtak közgyűlés helyett. Kicsit meglepő és nosztalgiára okot adó 
fordulat, majd még az év végén ismét megjelenő módosítás megint a 
közgyűlést használta. Néha szerencse, ha kicsit úgy mond, ráérősek 
vagyunk, sok felesleges irománytól mentesülhetünk. 

 

Az elmúlt év sajnálatos eseménye volt Lajti Endre kétszeres 
elnökünk lemondása, hiszen nem csak alapító atyja az egyesületnek, 
de a kialakult válság idejére ismét csatasorba állt. Ha valakinek, neki 
tényleg csak elismerés és köszönet jár. Sajnálatos fogyatékossága az 
alapszabályunknak, hogy nincs benne a „tiszteletbeli elnök” fogalom, 
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így csak magunk között tekinthetjük annak, de ez a tény semmit nem 
von le a megérdemelt megbecsülésünkből. Szerencsére nem akar 
teljesen félreállni, így felkérésemre úgymond „elnöki tanácsadóként” 
segíti az elnökség munkáját. Köszönjük Bandi! 

 

I. 

2013. év összefoglalása 

Természetesen a sok változás ellenére az elnökség munkája 
folyamatos volt, szerveztünk programokat, tagságunkat a 
munkatervvel együtt járó eseményekről folyamatosan tájékoztattuk. 
Lehetőséget adtunk, hogy szerdánként tagságunk találkozzon az 
elnökség tagjaival és kifejthessék véleményüket szervezetünk 
munkájának hatékonyabbá tételéről. Felhasználtuk az internet adta 
lehetőségeket, hogy tagjaink tájékozottak legyenek programjainkról, 
kifejthessék véleményüket kis közösségünk tevékenységének 
alakításában. Az internetes tájékoztatás továbbra is folyamatos, napra 
kész fenntartásért szeretnék köszönetet mondani Komka Béla és 
Faragó Gábor tagtársunknak. 

 

Az elnökség tevékenységének főbb súlypontjai az elmúlt évben 
az alábbiak voltak: 

 

1. Meghívás alapján, részt venni együttműködő civil szervezetek 
által meghirdetett eseményeken. 

2. Folytatni az új civil törvényben előírtak végrehajtását, rendeztetni 
az elmaradt tagdíjakat, megállapítani taglétszámunkat 
Alapszabályunk követelményei alapján. Előkészíteni a tagság 
általi jóváhagyásra a törvényben előírtak szerint módosításokat, 
átalakításokat Alapszabályunkban.  

3. Legfontosabbnak tekintettük a számviteli rend törvény szerinti 
kialakítását, a hivatalos szervek felé történő jelentési 
kötelezettségek megtételét. Ez utóbbi miatt is fontos ez a mai 
közgyűlés. 
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4. Nyitni, a nem Budapesten lakó, az Alapszabályt elfogadni kész, 
szervezetünkhöz tartozni kívánó volt békefenntartók felé.  

5. Az elnökség Herdics Antal tagtársunkat bízta meg a Fegyverzet –
ellenőri Munkacsoport vezetésével. 

6. Elkészült a 2014. évi Munka és Rendezvényterv, melyeket 
kiegészítésre megküldtük tagtársainknak és most kell a tagságnak 
jóváhagyni. 

 
 

A 2014- es évre az alábbi főbb irányelveket fogalmaztuk meg: 
 

- Rendszeres, változatos programokat kínálni tagságunknak, 
az aktivitás növelése, fenntartása céljából, és egyúttal 
olyanokat, amik biztosítják az Alapszabályzatunkban 
rögzített célok megvalósulását. 

- Az egyes feladatok megvalósítására kisebb csoportok 
létrehozása, és minél több tagunk bevonása a közös 
munkába. 

- A belső információ áramlás hatékonyságának növelése. 
- Szorosabb együttműködés és programegyeztetés a budapesti 

bajtársi egyesületekkel, és itt elsősorban a Balassi Bálint, 
továbbá a Bem József egyesületekre gondolok. 

- Nagyobb, közös programok szervezése, több figyelmet 
fordítva a környezet, a civil lakosság tájékoztatására. 

- Új kapcsolati formák kialakítása elsősorban a XIII. kerület 
irányában, akik vezetése támogatják törekvéseinket. 

 
 
Ezek nem új gondolatok, és ebből világossá válik, hogy komoly 

előrelépést az elmúlt évben nem sikerült elérnünk. Be kell számolnom 
arról is, hogy a szükségessé vált tagsági viszony ellenőrzés is negatív 
eredménnyel járt, alapszabályunk értelmében tagokat vesztettünk. A 
tagdíjak befizetése nehézkes, sok elmaradás tapasztalható ezen a 
területen. 

 
A meghirdetett rendezvények előkészítése sok energiát emészt 

fel, és nem maga a rendezvény okozza a nehézséget, hanem a tagság 
személyenkénti kiértesítése nehézkes, pedig van internetes oldalunk, 
és Komka Béla is küldi az elektronikus leveleket. 
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A legnagyobb gond a visszaigazolások elmaradása, a negatív 

válasz is fontos lehet. Ennek hiányában a szervezők bizonytalanok, 
nem tudják sikerült-e a kiértesítés. 

 
Az elmúlt év „eredménye” volt a közhasznúság megszüntetése. 

Ez nem egyszerűen saját döntés miatt vált szükségessé, hanem a 
megváltozott Civil Törvény miatt vált szükségessé. Egyszerűen nem 
tudtunk volna eleget tenni a módosítások által meghatározott 
kritériumoknak. Úgy gondolom ez nem a korábbi elgondolás 
felülvizsgálata, hanem a jelen valóságának következménye. 

 
 

 
Az elmúlt év eseményinek áttekintése: 
 
Az április 21.-re meghirdetett családi program, a Gold Timer 

Klub öreg repülőgépek és gépjárművek bemutatója sem váltott ki 
nagyobb érdeklődést. Mindamellett, hogy a közös együttléten túl a 
gyerekeknek, unokáknak is színes szabadidő eltöltésre volt mód.  

 
Részt vettünk, igaz csak kis létszámmal, a Békefenntartás 

Napján, Pákozdon, és koszorút helyeztünk el.  Itt is az érdeklődés 
hiány jelentette a gondot. Ez évben pályáztunk a BEOSZ pályázatán, 
reményeink szerint sikerül autóbuszt kapnunk, így várhatóan több 
tagtársunknak lesz módja részt venni az eseményen. 

 

A fegyverzet ellenőri munkacsoport szervezésében november 05.-én 
(11 fő részvételével) látogatást tettünk Kaposváron a MH 64. 
Boconádi Szabó József Logisztikai Ezrednél, ahol tájékoztatást 
kaptunk a békemissziók ellátásának bonyolultságáról, az ezred 
életéről, Akik részt vettek tanúsíthatják, hogy rosszidő ellenére is 
hangulatos, érdekes kirándulás volt 

A nyári szünet után újabb rendezvény szervezése kezdődött, a 
már eléggé a perifériára szorult ENSZ Béke Világnapról való 
megemlékezés. Sikeresnek mondható a Béke Világnap megünneplése, 
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hiszen nem magunkat ünnepeltük, és nem magunknak szólt 
megemlékezés, hanem a civileknek.  

 
Ekkor alakult ki a módszer, miszerint nagyobb rendezvényt más 

egyesületekkel közösen célszerű megszervezni. Az elmúlt évben új 
együttműködő partnerünkkel a XIII. kerületi Lokálpatrióták 
Egyesületével és a Balassi Bálint Bajtársi Egyesülettel közösen 
készültünk az eseményre. Egyesületünk neves előadók meghívásával 
és rögtönzött kiállítással járult hozzá a megemlékezés sikeréhez. 
Sajnos tagságunk jelentős része itt sem jelent meg. Az idei évben is 
folytatni kívánjuk ezt a gyakorlatot, nem lemondva alapvető 
célkitűzéseinkről. 
 
 

Az év eseménye volt a lemondás miatt szükségessé váló 
elnökválasztás is. A jelölő bizottság ekkor is nehéz helyzetbe került, 
kissé az érdektelenség jelei mutatkoztak, nem igen volt jelentkező, 
aki elvállalta volna. Sikerült megoldani a kialakult helyzetet, így 
elfogadtam a jelölést, majd a megválasztást. Tudtam, hogy nehéz 
szerep vár rám, éreztem a felelősséget, hogy az egyesület jövője a tét. 
 

Sajnálatos, hogy pénzügyi nehézségek miatt nem tudtuk 
megszervezni és lebonyolítani az Árvák Karácsony eseményt, így 
egy hagyomány átértékelését kellett választanunk. 

 
Az évzáró program a Trófeában megszervezett évzáró vacsoránk 

volt, ahol tizenhárman vettünk rész. A jó hangulatú esemény is 
nagyobb figyelmet érdemelt volna. 

  
Folytatásként január 25.-én részt vettünk a XIII: kerület „Civil 

Nap” programján, bemutatót és tájékoztatást biztosítottunk a 
látogatóknak.  

 
Elnökségi döntés alapján, mivel az egyesület székhelye még 

mindig megoldatlan, a jelenlegi irodánkba bejelenteni nincs mód, 
megkerestük a XIII. kerületi Önkormányzatot, a hajlandóság meg van, 
reméljük, hamarosan eleget tudunk tenni a törvényi elvárásoknak. 
Mint ismert, felhatalmazás híján a BEOSZ nem tud megfelelő 
nyilatkozatot kiadni. 
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A már említett pénzügyi helyzet miatt, és a szállítás 

megoldatlansága miatt a tragikus balesetben elhunyt szlovák 
békefenntartó bajtársak megemlékezését sem Hejcén, hanem egy 
héttel később egy külpolitikai fórum keretében tartottuk meg. 

 
Sajnos a folyamatosan szerveződő, minden hónap utolsó 

csütörtökén megtartásra kerülő „Missziós történetek” sorozat 
látogatottsága is alacsony, bár kiváló alkalom lenne egy rendszeres, 
havonkénti találkozásra, ami közös vacsorával, vagy egy kávézással 
folytatódhatna. Bár előadókat is biztosítunk a sorozathoz, tagságunk 
nem fordít rá kellő figyelmet. Akik részt vettek ilyen eseményen, 
elmondhatják, hogy érdekes, színvonalas előadásoknak voltak tanúi, 
sok újat megtudhatunk korunk békefenntartó tevékenységéről és 
egyenesen a végrehajtók előadásában. Csak bátorítani tudom az 
egyesület tagjait, hogy kapcsolódjanak bele, legyenek részesei. 

 

Úgy gondolom, hogy nem csak a tájékoztatással van gond. Van 
honlapunk, rajta vagyunk a Facebookon, amely egy fórum lehetne és 
az is, ahol tagságunk megjelenítheti mindazt, amit a békefenntartás 
területén érdekesnek vagy újnak talál. Gondolok itt képekre, hírekre, 
akár angol nyelven is, és melyet Faragó Gábor barátunk nem lankadó 
lelkesedéssel frissít. Nem beszélve arról, hogy az emailt is 
felhasználtuk a tájékoztatásra.  

Csak megismételni tudom Lajti ezredes korábbi kifakadását: „De 
hol van, hol maradt az érdeklődő tagságunk? Van- e olyan program, 
ami érdeklődésre tarthat számon? Itt komoly kétségek vannak, így az 
elnökség munkáját nem is értékelem, tagság nélkül nincs jól működő 
elnökség”.    

Nem sikerül előre lépni az oktatássegítés, ismeretterjesztés 
területén sem. Bejelentkeztünk a támogató dandárnál iskolai 
oktatásban való részvételre, továbbá az illetékes főosztálynál a 
toborzó munka támogatására. Mindkettőre előadókat tudnánk 
biztosítani, érdemleges válasz, felkérést nem kaptunk. 

 

II. Együttműködés 



7 

 
Az elmúlt év során minden együttműködő partnerünkkel 

kiegyensúlyozott kapcsolatot tartunk fenn. Mindemellett 
kapcsolatink meglehetősen formálisak, csak egy- egy rendezvényen 
való jelképes képviseletre korlátozódnak. Álláspontunk az, hogy aki 
érdemesnek tart minket meghívni, oda el is megyünk. De ez csak az 
amúgy is eléggé leterhelt elnökség munkáját gyarapítja. 
 

Képviseltettük magunkat a Magyar ENSZ társaság és a Felderítők 
Társasága közgyűlésén. Megkoszorúztuk a 40 éve, Vietnámban hősi 
halált halt két katonai tűzszünet-ellenőr sírját a Farkasréti temetőben. 
 

Megítélésünk szerint szorosabb, tényleges együttműködést a 
szövetségünk egyesületeivel lehet elképzelni, itt elsősorban a Balassi 
Bálint Bajtársi Egyesületre, a Bem József Bajtársi Egyesületre 
gondolok. Elkezdtük a kapcsolatok kiépítését civil szervezettel is, a 
XIII. kerületi Lokálpatrióták Egyesületével együttműködési 
megállapodást írtunk alá. 

 
Az év során többször felmerült külföldi békefenntartó 

szervezetekkel való együttműködés. Ezt érthető okokból a BEOSZ 
elnöke is szorgalmazta. Elnökségi ülésen megvizsgáltuk az esetleges 
kapcsolatfelvétel lehetőségét, de tagságunk helyzetére, a pénzügyi 
lehetőségeinkre való tekintettel valós támogatás hiányában 
felelőtlenség lenne szorosabb kapcsolat kiépítése. Nem zárkózunk el 
olyan találkozásoktól, mint amit a BEOSZ nyugat- Dunántúli Régió 
vezetője kért, ha hazánkba az ő meghívásukra más ország 
békefenntartói látogatnak, szívesen találkozunk velük. De ennél 
többre jelen helyzetünkben nem gondolhatunk. 

 
 
 

III. 
 

Szervezeti munka 
 

1. A tagdíjfizetés helyzetével részletesen Módos István elnökségi 
tagunk fog részletesen beszámolni. A tagságunk számszaki adatait 
Komka Béla ügyvezető elnök ismerteti.. 
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Az Alapszabály módosításával kettős feladatunk volt. Az első, 

hogy az új civil törvény követelményeinek megfelelően 
átalakítsuk. Ezt legkésőbb május 31.-ig meg kellett tennünk. A 
további félreértések elkerülése miatt, itt a szakember, a könyvelő, 
általam hivatalosnak tekintett intelmeit figyelembe kell, hogy 
vegyük. Ő tudja, hogy a végrehajtási utasításokban, rendeletekben 
mit írtak elő.  

 
Az elmúlt évek történéseinek figyelembevételével módosítanunk 

kellett egyes tevékenységek vonatkozásában is az 
alapszabályunkat. Beigazolódott, hogy a ajánlások 
megfogalmazására, véleményezésre senki nem kíváncsi, és az 
érdekvédelem is csak tagságunk vonatkozásában értelmezhető. 

 
A megváltozott törvényi előírások miatt a korábbi közgyűlési 

határozat alapján kezdeményeztük a közhasznúság 
megszüntetését, amit végre is hajtottunk. További feladatot ró ránk 
ennek értelmében a szabályzóink felülvizsgálata, törvénynek 
megfelelő módosítása. A jelenleg megfelelő átalakított 
szabályzónkat a tagságnak meg kell szavaznia, és javaslom, hogy 
egyúttal a közgyűlés adjon felhatalmazást az elnökségnek további, 
nem alapvető módosítások megtételére, amennyiben benyújtás 
után hiánypótlás, vagy kifejezések cseréje szükségessé válik. A 
törvényeknek való megfelelés befejezését ez év május 31.-ig be 
kell fejeznünk. Hasonlóképpen a székhely kijelölését is meg kell 
oldanunk. 

 
2. Nyitás a vidék felé: 

Sajnos Kaposvárott egy kis békefenntartó, igen lelkes maggal való 
együttműködésünk sem váltotta be a reményeinket. Mikor ott 
jártunk még találkozni sem sikerült velük. A későbbiek során 
tovább kísérletezünk működésünk kiszélesítésével. 

A jelenlegi helyzetben üdvözöljük a BEOSZ elnökének javaslatát, 
miszerint a szövetség tagegyesületeinél, vagy környezetükben 
elérhető békefenntartó veteránok, mint tagozat működjenek, velük 
szoros kapcsolatot tartanánk fenn, egyes alkalmakkor közös 
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rendezvényeket szerveznénk meg. A közös múltbeli szolgálatunkra 
való tekintettel érdekeiket képviselnénk. 

       Egyesületünk jövőjével kapcsolatban nem kívánom megelőzni 
tagságunk véleményét. Mint eddig is várjuk javaslataikat, 
véleményüket, kritikájukat. 

 

Összefoglalva 

Az elmúlt évben a legnagyobb feladat a korábbi évek 
könyvelésének korrigálása, elvégzése volt. Hasonlóan nagy kihívást 
jelentett a folyamatosan változó jogi környezethez való 
alkalmazkodás is. 

 Továbbra is a legnagyobb kérdés tagságunk elérése, 
mozgósítása. Tudjuk, alapvető a tagdíj befizetése, mint kötelezettség, 
de ez még kevés ahhoz, hogy jól működő egyesületről, közösségről 
beszélhessünk. Ezen az elnökség odaadó munkája sem segít, csak ha 
a szándék, a tervezett program találkozik a tagok igényével, 
elgondolásával. Ezért is kérjük újra és újra véleményeteket, 
javaslataitokat. Ebben az évben a rendezvénytervet egyszerűsített 
formában januárba szétküldtük, azzal az elgondolással, hogy 
kiegészítitek, módosítjátok azt. El kell mondjam most elég nagy volt 
az érdektelenség. Csak nyomatékosítani szeretném Lajti ezredes úr 
elhíresült mondatát „Tagság nélkül nincs jól működő elnökség”.    

Az új civil törvényben előírtak szerint elkészítettük a pénzügyekkel 
és egyéb hivatalos kötelezettségekkel feladatokat. Az írásos 
jelentéseket, a közgyűlés jóváhagyása után, megküldjük a hivatalos 
szerveknek. Ki kell emelnem Módos István alezredes úr 
teljesítményét. Mint gazdasági elnökhelyettes hatalmas munkát 
végzett az igen szomorú örökségünk felszámolása érdekében Szinte 
újra kellet könyvelni az elmúlt éveket, és kialakítani a jelenlegi 
előírásoknak is megfelelő okmányrendszert. 

Csak együtt, közösen tudunk előrelépni és elindulni, kérem a tagság 
eddiginél nagyobb támogatását. 

Köszönöm a figyelmet! 

 


