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A Békefenntartók Bajtársi 
Közhasznú Egyesülete bemutatkozik 

A Magyar Köztársaság békefenntartó misszióiban szolgálatot 
teljesített, vagy szolgálatot teljesítő hivatásos és nyugállományú katonák, 
valamint a rendvédelmi szervek hivatásos és nyugállományú tagjai, 2007. 
március 12-én Egyesületet hoztak létre, amelyet a Fővárosi Bíróság a 
12479. sorszám alatt a társadalmi szervezetek nyilvántartásába vett. 

 
Az Egyesület székhelye:1087, Budapest, Kerepesi út 29/b. 

(BEOSZ székház) 
 
Az Egyesület célja: A békefenntartás módozatainak napjaink 

válságkezelő tevékenységében betöltött szerepének kutatása, ajánlások 
megfogalmazása. A békefenntartás alapelveinek népszerűsítése 
különböző oktatási formákban és intézményekben, előadások, bemutatók 
tartása, tanácsadás és szakanyagok készítése. Hagyományápolás és 
bajtársiasság: a nemzeti és katonai ünnepek méltó megünneplése; a 
fontosabb békefenntartással kapcsolatos eseményekről, ENSZ 
évfordulókról történő megemlékezés; az egyesület tagjaival a különböző 
munkacsoportokban végzett közös feladatok, megemlékezések, 
évfordulók kapcsán a bajtársiasság szellemének fenntartása és erősítése.  

Szociális tevékenységünket az alábbiakra kívánjuk kiterjeszteni: 
• a békefenntartásban részt vett, nehezebb körülmények 
között élő nyugállományúak segítése; 
• a missziós feladatokon tartózkodó bajtársaink 
családtagjainak segítése; 
• a missziós feladataik teljesítése során életüket vesztett 
bajtársak emlékének ápolása és családtagjaik segítése; 

 
Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy vagy 

szervezet, aki az Alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadja és 
tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyja. A felvételt kérőnek 
kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület 
létesítő okiratát ismeri és az Egyesület alapszabályát, céljait, 
szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve 
kötelezőnek fogadja el 

 
Az Egyesület szervei: a Közgyűlés, az Elnökség, az Felügyelő 

Bizottság, és a Munkabizottságok. 
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Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok 
összessége. Az Egyesület ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a 
napi ügyviteli feladatokat az Egyesület ügyintéző képviselő szerve, az 
Elnökség irányítja és látja el. Az Egyesület vezető tisztségviselői: az 
elnökségi tagok és az Elnök valamint a Felügyelő Bizottság elnöke és 
tagjai. 

 
Az Egyesület tagdíjaiból, részére juttatott támogató 

befizetésekből és esetleges egyéb jövedelmekből gazdálkodik. 
 
Az Egyesület függetlenségét és szervezeti önállóságát 

megőrizve kíván együttműködni az állami és katonai szervekkel, a 
társadalmi szervezetekkel, valamint nyilvános fórumokkal és 
mozgalmakkal. A katonai hagyományok ápolása, a hadtudományok 
fejlesztése céljából – elsősorban az európai országok hasonló 
szervezeteivel – nemzetközi kapcsolatot kíván működtetni. 

Az idén június 17-én lesz öt éve annak, hogy 
Nagy Richárd posztumusz hadnagy életét 
vesztette feladatteljesítés közben Irakban. A 
Békefenntartók Bajtársi Közhasznú Egyesülete 
szeretne méltó emléket állítani a Magyar 
Köztársaság legújabb kori hősének, 
békefenntartó katonájának azzal, hogy  

halálának 5. évfordulóján egy koszorúzással egybekötött ünnepi 
megemlékezést szervez.  

Egyesületünk célja, hogy a Hazánkért és Szövetsége-
seinkért az életüket áldozott katonákról megemlékezzen, és 
üzenetet közvetítsen a civil társadalom felé a Magyar Köztársaság 
békefenntartóinak értékrendjéről, valamint az egymás iránt 
mutatott tiszteletről, megbecsülésről. 

Egyesületünk további célja, hogy a hősi halált halt 
békefenntartóinkra emlékezve a közeljövőben megszervezzük a 
békefenntartók országos találkozóját, melynek dátuma ez a 
szomorú, de ugyanakkor a békefenntartóknak közmegbecsülést 
hozó június 17-i naphoz legközelebb eső hétvégéhez fog igazodni. 
Az országos találkozót évenként, hagyománnyá szeretnénk tenni. 
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