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A Békefenntartók Bajtársi Közhasznú Egyesületének 
új, önálló internetes honlapja – bbke.hu – 2010. január 08-án 
megkezdte működését.  

A honlap létrehozásának egyik célja az Alapszabályban 
meghatározottaknak megfelelően, az Egyesület működése, 
szolgáltatásai és beszámolói (közhasznúsági jelentés) nyilvánosságra 
hozatalának egyik formája. Továbbá, lehetőséget biztosítani a széles 
nyilvánosság számára véleményük kifejtésére az Egyesület felé  
e-mailen: iroda@bbke.hu, illetve a honlap Vendégkönyv 
menüpontján keresztül. 

 
A honlap létrehozásának másik fő célkitűzése, tagjaink és az 

érdeklődők számára elérhetővé tenni az Egyesülettel kapcsolatos 
alapvető információkat: 

• az Egyesület megalakulása, céljai és tevékenysége; 
• az Egyesület tagsága és tagfelvétel lehetőségei; 
• az Egyesület tisztségviselői és azok elérhetősége; 
• az Egyesület alapdokumentumai; 
továbbá, 
• naprakész tájékoztatást adni az Egyesület aktuális 

tevékenységéről és programjairól. 
• elérhetővé tenni a tevékenységünkkel kapcsolatban 

megjelent híreket, dokumentumokat. 
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Egyesületünk életében kiemelt 
helyet kap a békefenntartói hagyományok 
ápolása és az életüket vesztett bajtársaink 
emlékének megőrzése. Ezért honlapunkon 
is kiemelt helyet kapnak a témával 
kapcsolatos események, programok és 
megemlékezések. 

 

Egyesületünkben két munkacsoport működik, amelyek önálló 
weboldallal is rendelkeznek. Szándékaink szerint a Fegyverzet-
ellenőri munkacsoport weboldala foglalkozik majd tematikusan a CFE 
Szerződéssel, valamint a bizalom- és biztonságerősítő 
intézkedésekkel kapcsolatos tevékenység és az elért eredmények 
megismertetésével, az aktuális feladatokkal.  

Az Almanach munkacsoport weboldalán találhatjuk „A 
magyar béketámogatás első száz éve” című almanach, valamint a 
polgári társadalom részére a konfliktuskezelésben, a béketámogató 
műveletekben részt vevő magyar erőkről egy méltó kiadvány 
megjelentetésével kapcsolatos előkészítő munka menetét és 
eredményeit.  

 

Kiemelt szerepe lesz a honlapnak tagjainkkal történő belső 
kommunikációban. Ajánlatos, hogy minden tagunk rendelkezzen 
működő e-mail címmel, így közvetlenül kaphatnak értesítést a 
tervezett eseményekről. A FÓRUM menüpontban biztosított a 
lehetőség, hogy – regisztráció után, belső használatra szolgáló – 
érdemi eszmecserét lehessen folytatni. 

 

 

Köszönettel tartozunk Sebők János nyá.alez. és Herdics Antal 
nyá.alez. tagtársainknak felajánlásaikért, amellyel biztosították 
honlapunk megjelenéséhez szükséges anyagi feltételeket, valamint 
Faragó Gábor nyá.alez. tagtársunknak a honlap létrehozásáért és a 
rendszergazdai feladatok ellátásáért.  
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