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Békefenntartók Bajtársi Közhasznú Egyesülete 
 Budapest Kerepesi út 29/B  

 
 

 
TUDÓSÍTÁS  

a 2012. 01.11-i elnökségi ülésről 
 
 
 

 
 

 Napirend: 
  
 1. Beszámoló a negyedik negyedévben végzett munkáról. 
              Udvardy Endre nyá alezredes 
 2. A 2011-ben végzett munkáról és az Egyesület pénzügyi helyzetéről szóló 
beszámoló összeállításával, a közgyűlés összehívásával és levezetésével 
kapcsolatos teendők megbeszélése.         Udvardy Endre nyá.alezredes 
 
 
Első napirendi ponthoz:  
 Elnökünk beszámolt az év negyedik negyedében végzett tevékenységünkről, 
tájékoztatva az elnökségből huzamos ideig távollévő tagjainkat. 
  
 a./ Október 07-én 11.00 kezdettel megemlékeztünk dr Török László 
posztumusz dandártábornok hősi halálának 10. évfordulójáról. Egyesületünk 
koszorúzással egybekötött emlékünnepség szervezésében vett részt a Fiumei úti 
Temető emlékoszlopánál. A volt munkatársak, bajtársak mellett jelentős számú 
vendég vett részt a rendezvényen a Honvédelmi Minisztérium különböző 
szerveitől. A tábornok úr családja külön megköszönte a megemlékezés szervezését 
és e hagyományok ápolását.    
  
 b./ Október 28-án az évben második alkalommal  került sor középiskolás 
fiataloknak a béketámogató missziók bemutatását szolgáló tájékoztató 
megtartására. Ez alkalommal Komka Béla nyá. alezredes tartott tájékoztatást az 
Eötvös Gábor Kétnyelvű Műszaki Szakközépiskola tanulóinak és a téma iránt 
érdeklődő tanároknak.    
 
 c./   Novemberben elnökünk bedolgozott az Egyesületünk céljait, feladatait 
bemutató „Who is who?” nemzetközi kiadvány anyagába. A kiadvány 2011. végén, 
vagy 2012 elején jelenik meg.  
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 d./ December 09-én a késődélutáni és esti órákban tartottuk meg a 
Fegyverzet-ellenőrök Estéjét, amelyet Andrejcsik Gyula mk.alezredes tájékoztatója 
nyitott meg. A résztvevők érdekes és értékes információkat kaptak az ellenőrzések 
és a hazai kísérések, valamint az éves adattárak összeállításáért felelős szervezet  
strukturális átszervezéséről, létszámgondjaikról és a 2011-es évi aktivitásaikról. Az 
alezredes úr tájékoztatást adott  a 21012. évi tervezett aktivitásokról is. Megismerve 
szűkebbre szabott állománytáblájukat, a nemzetközi aktivitást illetően nem lesz 
lazább évük, mint a tavalyi volt. 
 
 Második napirendi pontként az afganisztáni béketámogató misszióról szóló 
könyvbemutatót tartottunk. Rendezvényünk vendége, Szlankó Bálint tartott 
ismertetőt nem régen napvilágot látott „Maximum nulla áldozattal” című 
regényéről. A könyvből idézett néhány meghökkentő, elgondolkodtató részlet 
felolvasása után a hallgatóság kérdéseire válaszolt a szerző. A bemutatót követően 
lehetőség volt a könyv megvásárlására, amit az író-tudósító névre szólóan dedikált 
is.  
 
 A program harmadik napirendjeként a Tisztiklub Regiment Éttermében 
közösen megvacsoráztunk, beszélgettünk, adomázgattunk egy jót és elköszöntöttük 
az ó-évet. 
 
  e./   December 10-dikén a finn partnerszervezet rendezésében, de 
Egyesületünk szervezésében a Stefánia Palota regiment Éttermében közös 
munkavacsorán vettünk részt. December 11-dikén a finn delegáció részére egy 
háromórás Budapest városnézést szerveztünk. A programhoz a mikrobuszt a 
BEOSZ biztosította. A programokon Egyesületünket Udvardy Endre nyá.alezredes 
és Krasznai Andrea református lelkészasszony képviselte.  
 
 f./   December 14-én , a már hagyományosnak számító „Árvák Karácsonyát” 
rendeztük meg a Stefánia Palota Gobelin termében. Rövid, megható, a célját elérő 
rendezvénynek sikerült. Ezúton is köszönet minden bajtársunknak, akik az adójuk 
1%-át ily nemes célra utalták át!  
 
 g./   A Kossuth Rádió december 14-én 16.00-tól egyórás riportműsort 
szerkesztett és sugárzott a béketámogató magyar missziókról. A Vízi Dorottya 
főszerkesztő által vezetett riportműsorban megszólaltak missziót megjárt és onnan 
nemrég hazatért bajtársak, többször is méltatták szervezetünket és elnökünk 
készségesen válaszolt a feltett kérdésekre.   
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Második napirendi ponthoz:  
  
 Udvardy alezredes a 2011 év munkájáról szóló beszámolót összeállítja és azt 
az elnökség részére e-mailben január 31-ig megküldi megbeszélésre. 
 
 Szakmai elöljáró szervezetünknél a BEOSZ-nál 2012 elején 
vezetőségválasztás lesz, így a munkatervünk összeállításához az ő általuk és 
közösen tervezett programokat kicsit később fogjuk megkapni. Az elnökség 
egyhangú döntése, hogy a BEOSZ vezetésébe Egyesületünk delegáltja Udvardy 
Endre nyá.alezredes lesz.  
  
 Egyesületünk 2011 évi pénzügyi beszámolóját és a következő év pénzügyi 
tervét Sossey Alaoui Edit őrnagy asszony (gazdasági titkár) készíti el 2012. február 
05-ig, és azt megküldi e-mailben – vitaindítónak – az elnökség részére.  
  
 Az Egyesület 2012. évi Munkatervét szervezőtitkárunk, Komka Béla készíti 
el 2012. február 05-ig és küldi meg e-mailben – vitaindítónak – az elnökség tagjai 
részére. 
  
 Az Egyesület közgyűlését 2012. február 17-én 15.00-kor tervezi megtartani 
a Budapest Stefánia Palota egyik termében. A rendezvény levezető elnöke Komka 
Béla nyá.alezredes lesz. 
  

A rendezvényre tisztelettel hívunk és várunk minden egyesületi tagunkat! 

  
 Az elnökségi ülés végén elnökünk tisztelettel bejelentett, hogy a közgyűlés 
összehívásával és megtartásával – az Egyesület Alapszabálya értelmében – az 
elnökség választott mandátuma lejár. 
  
 A februári közgyűlésnek újra kell választania a teljes elnökséget (5 fő) és az 
Ellenőrző Bizottságot (3 fő)  
   
 Az elnökség a következő személyeket tisztelettel felkéri és megbízza a a 
jelölőbizottság feladatainak ellátására : 
 
  1. Sebők János nyá.alezredest (elnök) 
  2. Faragó Gábor nyá. alezredest (tag)  
  3. Dézsi Irén köztisztviselőt (tag) 
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 Az elnökség felkérte a szervezőtitkárt, hogy a tagsággal való 
elbeszélgetéshez a jelölő bizottság részére a teljes tagság névsorát biztosítsa! 
  
 Az Egyesület elnöke megkérte továbbá a gazdasági és a szervező titkárokat, 
hogy a tagság 2011 évi tagdíj befizetéseket ellenőrizze le! 
 
 Az Egyesület elnöke jó munkát kívánt mindenkinek és berekesztette az ülést. 
 
Bajtársi üdvözlettel, Komka Béla nyá.alezredes 
 szervezőtitkár 
 


