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BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI 

 KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE  

MUNKATERV 
a 2012-es évre 

 

 

A tevékenység fő irányelvei:  

 

1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak 
ápolásában. A területi kapcsolatok fejlesztése a fővárosi és vidéki katonai, rendészeti 
és polgári szervezetekkel, oktatási intézményekkel. Népszerűsítési és a 
hagyományokat bemutató előadások szervezése és megtartása. 

2. Munkakapcsolat felvétele és erősítése, közös rendezvények megtartása a 
külföldi és a hazai bajtársi és hagyományőrző partnerszervezetekkel (finn, szlovák, 
osztrák, Honvédelmi Minisztérium, Magyar-ENSZ Baráti Társaság; Vietnami-magyar 
Baráti Társaság; Biztonságpolitikai és Honvédelmi Kutatások Központja (BHKK); 
Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ); Magyar Tartalékosok 
Szövetsége (MATASZ); Magyar Honvédség Központi Kiképző Bázis (Szentendre). 

3. A 2012. januárban életbe lépett Egyesülési Törvény előírásai szerint az 
Egyesület életére, okmányvezetésére és gazdálkodására vonatkozó módosítások életbe 
léptetése. Az Egyesület szervezeti életének javítása, folyamatossá tétele, a tagfelvétel 
fejlesztése, erősítése. 

4. Megszervezni és színvonalasan levezetni a különböző nemzetközi és hazai 
évfordulók tiszteletére szervezett rendezvényeket. Minél nagyobb létszámmal részt 
venni az együttműködő bajtársi szervezetek által, vagy közösen szervezett 
programokon. 

5. A békefenntartás első 100 évét összefoglaló történelmi almanach 
összeállításának folytatása, a missziókban részt vett magyar kontingensek életének, 
konfliktuskezelő feladatainak, tevékenységének bemutatása és ma is élő 
hagyományainak népszerűsítése. A csoport konzultációs találkozói minden hónap, 
általában második szerdáján 16.00-kor, helye a Honvéd Kulturális Központ 
kávézójában. 
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Az éves munkaterv havi lebontásban: 

 

2012. január 

 

11. (szerda) Elnökségi ülés Udvardy Endre nyá. mk.alezredes  

 Honvéd Kulturális Központ  

Napirendi pontok:    

1. Beszámoló a 2011 második félévben végzett munkáról, rendezvényeinkről 
  Udvardy Endre nyá. mk.alezredes 

2. Az Egyesület 2011. évi Munkaterve összeállításának szempontjai, 
tervezetének megbeszélése.  Udvardy Endre nyá. mk.alezredes 

3. Az Egyesület éves értékelő közgyűlésére összeállítandó éves beszámolók 
elkészítésének megtárgyalása Udvardy Endre nyá. mk.alezredes 

4. Az Egyesület éves értékelő közgyűlésének megtervezése, a levezetéssel 
kapcsolatos feladatok megbeszélése Komka Béla nyá.alezredes 

5. A Hejcei Légi katasztrófa áldozatairól való megemlékezésen való 
részvételünk megtervezése Udvardy Endre nyá. mk.alezredes 

 

19. (szerda) Részvétel a BEOSZ-szal a Hejcei Légi katasztrófa áldozatairól 
való központi megemlékezésen, az Egyesület koszorújának elhelyezése az emlékmű 
talapzatán. Udvardy Endre nyá.mk.alezredes 

 

2012. február 

 

17. (péntek) Az Egyesület közgyűlése Udvardy Endre nyá.mk.alezredes 
  Honvéd Kulturális Központ 

Napirendi pontok: 

1. Beszámoló az Egyesület 2011. évben végrehajtott aktivitásairól, a végzett 
munkáról. Udvardy Endre nyá.mk.alezredes  

2. Beszámoló az Egyesület 2010-es évi pénzügyi helyzetéről 

  Sossey Alaouni Edit őrnagy 

3. A 2012. januárjában életbe lépett Egyesülési Törvény szerinti feladatok 
megbeszélése  Udvardy Endre nyá.mk.alezredes 

4. Az Egyesület 2012-es évi munkatervének ismertetése és elfogadása  

  Udvardy Endre nyá. mk.alezredes.  
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5. Az Egyesület 2012. évi pénzügyi tervének ismertetése és elfogadása  
  Sossey Alaouni Edit őrnagy 

2012. március 

 

07. (szerda 16.00) „A 100 éves nemzetközi béketámogatás magyar missziói” 
almanachja kidolgozó-csoportjának ülése  Komka Béla nyá.alezredes  
  Honvéd Kulturális Központ 

A megbeszélés témája: A nemzetközi béketámogató műveletekben részt vett 
magyar missziókról és személyekről szóló almanach összeállításának tervezett célja, 
formája és szempontjai. Komka Béla nyá.alezredes 

 

12-14. (hétfő-szerda) Képviseltetjük magunkat a Bajtársi Egyesületek 
Országos Szövetsége időszakos beszámoló és tisztújító választmányi gyűlésén. 

 Egyesület elnöke (+1 fő a közgyűlés 
döntése szerint) 

21. (csütörtök) Kibővített elnökségi ülés 

 Udvardy Endre nyá.mk.alezredes 
  BBKE iroda, Kerepesi út 19/B  

Tervezett napirendi pontok: 

1. A 2012. januárban életbe lépett Egyesülési Törvény előírásainak értelmezése, 
a javaslatok kidolgozására a Közgyűlés által létrehozott bizottság javaslatainak 
meghallgatása, az Egyesület életére, okmányvezetésére és gazdálkodására vonatkozó 
módosítások kidolgozása Borsche Károly nyá. ezredes  

2.  A 2011. évben végzett munkáról való elnökségi beszámoló (a szervezeti    
tevékenység és a pénzügyi helyzetről szóló beszámoló) megbeszélése, a közgyűlés 
által javasolt gondolatokkal való kiegészítése  Komka Béla nyá.alezredes 

3. Az Egyesület 2012. évi Munkatervének végleges formába öntése és annak 
továbbítása az Egyesület Honlapjára  Komka Béla nyá.alezredes   

4. Az Egyesület 2012. évi Pénzügyi Gazdálkodási Tervének megbeszélése, a 
Közgyűlésen elhangzott javaslatokkal való kiegészítése, végső formába öntése  
   Sossey Alaouni Edit őrnagy 

5. Pályázati lehetőségek megbeszélése, azok formái és határidejük, felelőseik 
meghatározása.  Dr Szabó Miklós nyá. r.alazredes,  

 Sossey Alaouni Edit őrnagy 

6. Az Egyesületkövetkező rendezvényeinek (március-április) előkészítésével 
kapcsolatos feladatok megbeszélése.  Komka Béla nyá. alezredes 
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29. (csütörtök 17.00) Egyesületi program dr.Szabó Miklós nyá.r.alezredes
  Honvéd Kulturális Központ 

A tájékoztató témája: 

1. Így kezdődött: Az első rendőri béketámogató missziók felkészítésének,  útba 
indításának és feladataik ellátásának tapasztalatai. Meghívott előadó 

 2. A béketámogató missziókban résztvevő rendőri erők feladatai és a velük       
szemben támasztott követelmények, elvárások a missziók során, az aktuális        
missziók tapasztalatai. dr.Szabó Miklós nyá.r.alezredes 

Az előadást követően a résztvevők csatlakozhatnak a HKK éttermének  
programjához 

 

2012. április 

 

1-15. A béketámogató missziókat bemutató előadás megtartása 
középiskolás diákok részére. 

(Az előadás helyét és az előadó személyét az elnökség később határozza meg) 

 

04. (szerda 16.00) „A 100 éves nemzetközi béketámogatás magyar missziói” 
almanachja kidolgozó-csoportjának ülése Komka Béla nyá. alezredes 
  Honvéd Kulturális Központ 

 

06. (péntek 11.30) Koszorúzással egybekötött megemlékezés a Vietnamban 
hősi halált halt békefenntartó hőseinkre a Farkasréti temetőben. (Aktív részvétel a 
Magyar-Vietnami Baráti Társaság rendezvényén)  

 Udvardy Endre nyá.mk.alezredes 

 

19. (csütörtök 17.00) Egyesületi program  Egyesületi alelnök 

  Honvéd Kulturális Központ 

A tájékoztató témája: „Az arab államok forradalomhulláma és annak kihatásai 
a Közel-Kelet biztonságpolitikájára, különös tekintettel az arab-izraeli viszonyra” 
 Meghívott előadó: Dr. Csejtey István a Külügyi Társaság elnöke  

Az előadást követően a résztvevők csatlakozhatnak a HKK Éttermének  programjához 

 

2012. május 
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02. (szerda 16.00) Elnökségi ülés   Udvardy Endre nyá.mk.alezredes 
  BBKE iroda, Kerepesi út 19/B 

 Tervezett napirendek: 

1. Tájékoztató az Egyesülettel együttműködő hazai partnerszervezetekről, 
aktivitásaikról és a velük való együttműködés lehetőségeiről, formáiról . 

 Udvardy Endre nyá.mk.alezredes 

2. Beszámoló az Egyesület területi szekcióinak működéséről, aktivitásaik 
lehetőségeiről, a velük való munkakapcsolat fenntartásának tapasztalatairól   

  Guti Miklós nyá,mk.alezredes 

3. Az Egyesület tevékenységével, szervezeti életével kapcsolatos ügyek és a 
tervezett rendezvényekkel (május, június) kapcsolatos feladatok megbeszélése. 
  Udvardy Endre nyá.mk.alezredes 

09. (szerda 16.00) „A 100 éves nemzetközi béketámogatás magyar missziói” 
almanachja kidolgozó-csoportjának ülése Komka Béla nyá. alezredes 
  Honvéd Kulturális Központ 

 

07-18. A béketámogató missziókat bemutató előadás megtartása 
középiskolás diákok részére. 

(Az előadás helyét és az előadó személyét az elnökség később határozza meg) 

 

18-21. (péntek-hétfőt) Részvétel a Magyar Honvédség Napja rendezvényein.
  Komka Béla nyá. alezredes 

 

26. (szombat) Megemlékezés a Békefenntartók Napjáról a “Békefenntartók 
emlékművénél” Pákozdon (Aktív részvétel a HM központi rendezvényén)  

Egész napos egyesületi program  Udvardy Endre nyá.mk.alezredes 

 

29. (kedd) Részvétel a Zsigmond Király Főiskolán megrendezésre kerülő 
„Békefenntartók Konferenciáján”. dr.Szabó Miklós nyá.r.alezredes 

 

2012. június 

 

01-17 A Fegyverzet-ellenőri Csoport által szervezett látogatás egy alakulatnál.
  Lajti Endre nyá.ezredes 
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13. (szerda 16.00) „A 100 éves nemzetközi béketámogatás magyar missziói” 
almanachja kidolgozó-csoportjának ülése Komka Béla nyá. alezredes 
  Honvéd Kulturális Központ 

 

27. Elnökségi ülés Udvardy Endre nyá.mk.alezredes 
  BBKE iroda, Kerepesi út 19/B 

Tervezett napirendi pontok: 

1. Az első félévi tevékenység értékelése, a második félévi feladatok pontosítása
  Udvardy Endre nyá.mk.alezredes 

2. Az Egyesület pénzügyi gazdálkodásának helyzete, tapasztalatai  

 Sossey Alaouni Edit őrnagy 

 

2012. július (Nyári szünet) 

 

2012. augusztus 

 

29.(szerda)  Elnökségi ülés   Udvardy Endre nyá.mk.alezredes 
  BBKE iroda, Kerepesi út 19/B  

 Tervezett napirendi pontok: 

1. Az együttműködésre tervezett szervezetekkel való kapcsolatfelvétel helyzete.
  Udvardy Endre nyá.mk.alezredes 

2. A második félév feladatainak pontosítása és a részfeladatok elosztása. 

  Udvardy Endre nyá.mk.alezredes  

3. A Béke Nemzetközi Napja megemlékezés megszervezése   
  Udvardy Endre nyá.mk.alezredes 

 

2012. szeptember 

 

12. (szerda 16.00) „A 100 éves nemzetközi béketámogatás magyar missziói” 
almanachja kidolgozó-csoportjának ülése Komka Béla nyá. alezredes
 Honvéd Kulturális Központ 

 

13. (csütörtök 17.00) Egyesületi program  Guti Miklós nyá.mk.alezredes 

 Honvéd Kulturális Központ 

 Beszélgetés két béketámogató misszióból hazaérkezett (Afganisztán, Koszovó) 
bajtársunkkal a feladatokról és azok végrehajtása során szerzett tapasztalataikról. 
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 Az előadást követően a résztvevők csatlakozhatnak a HKK éttermének 
programjához 

 

21. (péntek) Részvétel a Béke Nemzetközi Napja alkalmából rendezett 
megemlékező ünnepségen. Udvardy Endre nyá.mk.alezredes 

 

2012. október 

 

04. (csütörtök 17.00) Egyesületi program a fegyverzet-ellenőri csoport 
szervezésében 

 Honvéd Kulturális Központ 

A tájékoztató témája: "Az európai bizalomerősítés keretében a vegyi 
fegyverek korlátozásáról szóló nemzetközi szerződések  alkalmazásának  tapasztalatai 
és magyar vonatkozású aktivitásai." 

  Meghívott előadó: Dr Meglécz Miklós nyá.ezredes 

Az előadást követően a résztvevők csatlakozhatnak a HKK Éttermének  
programjához 

 

07-18. A béketámogató missziókat bemutató előadás megtartása 
középiskolás diákok részére. 

(Az előadás helyét és az előadó személyét az elnökség később határozza meg) 

 

10. (szerda 16.00) „A 100 éves nemzetközi béketámogatás magyar missziói”       
almanachja kidolgozó-csoportjának ülése Komka Béla nyá. alezredes 
  Honvéd Kulturális Központ 

 

17. (szerda) Elnökségi ülés Udvardy Endre nyá.mk.alezredes  
  BBKE iroda, Kerepesi út 19/B 

Tervezett napirendi pontok:     

1. Az Egyesület nemzetközi kapcsolatai és a velük folytatott tevékenység       
tapasztalatai. Az aktuális feladatok pontosítása, megbeszélése.  

 Udvardy Endre nyá.mk.alezredes 

2. Az Egyesület elnökségválasztó közgyűlése előkészítésével kapcsolatos 
feladatok megbeszélése. Udvardy Endre nyá.mk.alezredes 
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26. (péntek 17.00) Egyesületi Közgyűlés Udvardy Endre nyá.mk.alezredes 

 Honvéd Kulturális Központ 

Tervezett napirendi pontok:  

1. Beszámoló az elnökség hároméves munkájáról 

   Udvardy Endre nyá.mk.alezredes 

 2. Az Egyesület elnökségének megválasztása Levezető elnök 

 

31. (péntek) Egyesületi program. 

Megemlékezés a misszióban hősi halált halt békefenntartó katonáinkra. 
 Koszorú elhelyezése a Kerepesi úti Köztemető Katona-hősök Emlékhelyénél. 
  Egyesület elnöke 

2012. november 

 

07. (szerda) Kibővített elnökségi ülés  Egyesület elnöke 

 BBKE iroda, Kerepesi út 19/B  

Tervezett napirendi pontok:   

1. Beszámoló a Fegyverzet-ellenőri Munkacsoport aktivitásainak 
tapasztalatairól Lajti Endre nyá.ezredes 

2. Az Egyesület Honlapja műkésének tapasztalatai   

 Faragó Gábor nyá.mk.alezredes   

3. Az elnökség tevékenységének, munkarendjének megbeszélése, az Egyesület 
munkatervében szereplő november, decemberi feladatok megszervezése, elosztása. 
  Egyesület elnöke 

 

14. (szerda 16.00) „A 100 éves nemzetközi béketámogatás magyar missziói”       
almanachja kidolgozó-csoportjának ülése Komka Béla nyá. alezredes 
  Honvéd Kulturális Központ 

 

05-17. A béketámogató missziókat bemutató előadás megtartása 
középiskolás diákok részére. 

Az előadás helyét és az előadó személyét az elnökség később határozza meg) 

 

2012. december 

 

12. (szerda 16.00) „A 100 éves nemzetközi béketámogatás magyar missziói” 
almanachja kidolgozó-csoportjának éves záróülése. 
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  Komka Béla nyá. alezredes 

  Honvéd Kulturális Központ 

 

14. (péntek 14.00) A Békefenntartó Hőseink Árváinak Karácsonya rendezvény 
megtartása. 

 Egyesületi elnök 

 Honvéd Kulturális Központ 

 

17-20.(hétfő-csütörtök) Egyesületi program a Fegyverzet-ellenőri 
Munkacsoport szervezésében 

Részvétel az Egyesület évzáró közös vacsoráján 

 Egyesületi elnök, gazdasági titkár 
  Honvéd Kulturális Központ 

 

 

 A Munkatervet a 2012. február 17 -i közgyűlés hagyta jóvá/! 

 

Budapest. 2012. március 01-én. 

 

  (Udvardy Endre nyá.mk.alezredes) 

 Egyesületi elnök 


