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Beszámoló az Egyesület helyzetéről és az elnökség munkájáról
(Munkaanyag)

Tisztelt Közgyűlés, Bajtársak, Bajtársnők!
Ismét eltelt egy év, és beszélnünk kell egyesületünk helyzetéről. Ha jól
emlékszem legutóbb komolyan felmerült a szervezet feloszlatásának,
megszüntetésének lehetősége is, de akik akkor a további működésre voksoltak,
nem döntöttek rosszul. Nem tévedtem, amikor mintegy másfél éve
megválasztottatok, hogy nehéz szerep vár rám, éreztem a felelősséget, hogy az
egyesület jövője a tét. Nem magunkért, de a tagságért azt hiszem érdemes volt
az elnökség és a szerencsére egyre bővülő aktivisták erőfeszítése,
áldozatvállalása. Bizonyíték rá, hogy közel húsz programot szerveztünk, és
ezek látogatottsága is nőtt. Meg kell említeni, hogy az egyesület létszámának
csökkenése megszűnt ugyan, de összetételében változott. Két tagtársunk kérte,
hogy a továbbiakban ne rendes, hanem pártoló tagként szerepeljen. Emellett új
tagok felvételére is sor került.
Továbbra is fontos feladat volt a működés folyamatos biztosítása mellett,
alapszabályzatnak, működési rendünk módosítása, a változó civil törvény
szerinti való megfelelés, és a végső határidő is egyre közelebb. A Törvényszék
újabb és újabb kifogásait az éppen aktuális beadványunk után több hónappal
teszi meg, és a változtatásokra igen rövid határidőt szab. A változó ügyintézők
miatt ma korábban nem kifogásolt részek, mondatok is ismét terítékre kerülnek.
Így a megfelelés igen sok energiát emészt fel.
Az
egyetlen
kézzelfogható
„eredménynek”
az
egyesület
közhasznúságának megszüntetése volt, de például a szükséges befogadó
nyilatkozat birtokában sem sikerült a székhely módosítás elfogadtatása, vagy a
közhasznúság megszüntetéséből adódó névváltozás bejegyeztetése. Mindezek
bizonytalanná teszik az egyesület törvényes működtetésének lehetőségét. A
közhasznúságnak voltak vitathatatlan előnyei, de a döntésünk helyes volt, az a
jelen valóságának következménye. Megítélésünk szerint nem tudnánk
megfelelni a követelményeknek.
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Mindezek bonyolítják tevékenységünket, de nem állíthatják meg az
egyesület működését. Törekvésünket, hogy megújítsuk az egyesületi életet,
növeljük a hatékonyságát, tartalmasabbá tegyük mindennapjainkat, nem
akadályozhatják meg.

I.
2014. év összefoglalása
Az elnökség munkája folyamatos volt, szerveztünk programokat,
tagságunkat a munkatervvel együtt járó eseményekről folyamatosan
tájékoztattuk.
Az elmúlt évi tartós betegségem miatt bízvást támaszkodhattam az
elnökségre, akik maradéktalanul folytatták a tervezett rendezvények szervezését,
lebonyolítását.
A lehetőséggel, hogy szerdánként tagságunk találkozhasson az elnökség
tagjaival és kifejthessék véleményüket szervezetünk munkájának hatékonyabbá
tételéről, sajnos nem hozta meg a kívánt eredményt, az év során nem kaptunk
használható ötleteket, de még kritikát sem. Felhasználtuk az internet adta
lehetőségeket, hogy tagjaink tájékozottak legyenek programjainkról,
kifejthessék véleményüket kis közösségünk tevékenységének alakításában.
Sajnálatosnak mondható, hogy a közzétett 2015 évi Rendezvény Tervünk
köröztetése sem járt az elvárható sikerrel, összesen egy tagtársunk küldte vissza
véleményét és jelezte a számára érdekes programokra részvételi szándékát.
Az internetes tájékoztatás továbbra is folyamatos, naprakész fenntartásáért
szeretnék ismételten köszönetet mondani Faragó Gábor bajtársunknak. De úgy
tűnik, ez még a XXI. században sem elégséges. A tapasztalat az, hogy a
telefonos, személyes megkeresés több, jobb eredményt hoz,
Az elnökség munkamódszere, tevékenységünk főbb súlypontjai az
elmúlt évben csak kismértékben változtak, inkább hangsúly eltolódásról
beszélhetünk:
1. Meghívás alapján, részt venni, legalább képviseltetni magunkat az
együttműködő civil szervezetek által meghirdetett eseményeken.
2. Folytatni és lehetőleg befejezni a civil törvényben előírtak végrehajtását,
megteremteni a törvényes működés feltételeit.
3. Továbbra is szervezni az egyesület programjait, lehetőséget biztosítani a
minél gyakoribb közös, hasznos időtöltésre. Ennek szellemében készült el a
2015. évi Munka és Rendezvényterv, melyeket kiegészítésre megküldtük

2

tagságunknak, és most vitára bocsájtjuk, megjegyezve, hogy ez sincs kőbe
vésve, év közben bővíthető, módosítható.
4. Legfontosabbnak tekintettük a számviteli rend törvény szerinti kialakítását,
megtartását, ami az alacsony költségvetésünk, és kis számlaforgalmunk
miatt nem igazán bonyolult feladat. A hivatalos szervek felé történő
jelentési kötelezettségek megtételét már más gond, itt támaszkodhattunk
Fülöp Lászlóné Ildikó segítségére és szaktudására. Erről a területről szól
majd Herdics Antal beszámolója, ez utóbbi miatt is fontos ez a mai
közgyűlés.
5. Az előző évben megfogalmazott szándékunk, miszerint nyitunk, a nem
Budapesten lakó, az Alapszabályt elfogadni kész, szervezetünkhöz tartozni
kívánó volt békefenntartók felé, sajnos nem hozta meg a kívánt eredményt,
ez továbbra is kiemelt feladat kell, hogy legyen
6. Az elnökség Herdics Antal egyéb, igen felelősségteljes munkája miatt a
Fegyverzet–ellenőri Munkacsoport vezetésével, karitatív és oktatásszervező referensi munkája mellett, Dr. Nagyné Ávéd Mária nyá. mk.
őrnagy asszonyt, bízta meg.
7. Nem sikerül előre lépni az oktatássegítés, ismeretterjesztés területén sem.
Minden erőfeszítés ellenére az oktatás irányításában jelenleg uralkodó
állapotok miatt nincs mód az iskolákkal való kapcsolatfelvételre, a központi
tantervek nem igénylik, és nem teszik lehetővé a bekapcsolódást.
Az elmúlt év eseményinek áttekintése:
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.
A legnagyobb gond a visszaigazolások elmaradása. A negatív válasz is
fontos lehet. Ennek hiányában a szervezők bizonytalanok, nem tudják sikerült-e
a kiértesítés.
A szükségszerűen kialakított a módszer, miszerint nagyobb rendezvényt
más egyesületekkel közösen célszerű megszervezni, úgy tűnik teret nyert. Az
elmúlt évben új együttműködő partnerünkkel a XIII. kerületi Lokálpatrióták
Egyesületével, a Balassi Bálint Bajtársi Egyesülettel, és a Bem József Bajtársi
Egyesülettel közösen készültünk egy-egy rendezvényre. Az idei évben is
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folytatni kívánjuk ezt a gyakorlatot, nem lemondva alapvető célkitűzéseinkről,
vállalva a kezdeményező többletmunkával járó szerepet is.
2014.-ben előző az évhez képest több, színesebb programot szerveztünk,
ezek áttekintést, ha csak megemlítés szintjén is, de szükségesnek tartom:
 Az elmúlt év során is figyelemmel kísértük a HEMO által szervezett
„Missziós történetek” előadás sorozatot. Akik részt vettek tanúsíthatják,
hogy tartalmas, érdekes, színvonalas előadásokat hallgathattak napjaink
békefenntartási tevékenységéről, nehézségeiről. Ennek a sorozatnak
részeként dr. Szatmári László bajtársunk is tartott egy előadást a
fegyverzet ellenőrzés áttekintéséről. Sajnos a kimondatlan célunkat, hogy
a rendezvénysorozat adta lehetőséget kihasználva havi rendszerességgel
baráti beszélgetésre is sor kerüljön, nem sikerült maradéktalanul elérnünk.
 Lassan visszatérő gondunk, hogy nem sikerül részt venni a hejcei tragikus
légi katasztrófára történő megemlékezésén. Ezért januárban a Balassi
Bálint Bajtársi Egyesülettel közösen szervezett, ukrán válsággal
kapcsolatos biztonságpolitikai fórum alkalmával emlékeztünk meg
elhunyt szlovák bajtársainkról.
 Tavaly első alkalommal vettünk részt a székhelyet biztosító XIII. kerület
önkormányzata által szervezett „Civil Nap” rendezvényen, ami egyfajta
bemutatkozás a kerület lakói számára, másrészről jó alkalom a többi
egyesület megismerésére. Ugyanakkor jól szolgálja a békefenntartás
népszerűsítését, megismertetését is. A kerület nagy gondot fordít a civil
szervezetek támogatására, kerekasztal értekezleteken hasznos jogi,
szervezési tanácsadásra is van mód. Itt jegyzem meg, hogy feladatot is
jelent, ha részt kívánunk venni a programokban. Így újabb „munkakörrel”
bővült az elnökség feladatköre. Száraz Pál bajtársunkat kooptálta az
elnökség, ő, a továbbiakban, mint XIII. kerületei referens tevékenykedik,
Kérem, hogy szavazataitokkal majd erősítsétek meg fontos tisztségében.
 A kerülettel való együttműködés megtérül, rendezvényeinknek
térítésmentesen helyet biztosítanak, és a megrendezéshez, sikeres pályázat
után, forrással is hozzájárulnak.
 Köszönet a referensünk munkájának és Herdics Antalnak a kiállítás
berendezéséért, hogy az ez év január 31.-én megtartott „Civil Nap”
rendezvényén a több mint 800 látogató által leadott szavazatok alapján „A
legszínvonalasabb stand” versenyben a második helyet szereztük meg.
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 A Balassi Bálint Bajtársi Egyesület lehetőséget biztosított a „Farsangi
Mulatság” rendezvényükön való részvételre. Akik eljöttek tanúsíthatják,
hogy hangulatos délutánban volt részük, kellemes légkörben eltöltött
hasznos időtöltés, baráti beszélgetés részesei lehettek. A rendezvény jó
példája törekvésünknek, hogy a család is bekapcsolódhasson életünkbe,
hiszen a munkás évek alatt erre nem igen volt mód,
 Márciusban részt vettünk a Vietnámban hősi halált halt békefenntartó
bajtársainkról a Vietnami Baráti Társaság által szervezett
megemlékezésen, és koszorút helyeztünk el.
 Együttműködve a szövetségünkkel részt vállaltunk a “Tavaszi Kivonulás”
rendezvényen, szintén az ismeretterjesztés, népszerűsítés érdekében.“
 Következő rendezvényünk a már hagyománynak számító „Békefenntartók
Napja” volt, ahol méltó módon képviseltük egyesületünket. A megelőző
alapos szervezőmunka sikere, hogy pályázat útján a BEOSZ térítésmentes
szállítást, a szervezők kitüntetett részvételi lehetőséget, az MHÖHP
térítésmentes étkezést biztosított résztvevőinknek. Ez évben folytatni
szeretnénk a számunkra fontos hagyományt.
 Hasonlón az előzőhöz a „Béke Nemzetközi Napja” rendezvény is lassan
hagyománnyá válik. Együttműködve a „Lokálpatrióták Egyesületével” és
a Balassi Bálint Bajtársi Egyesülettel az elmúlt év szeptember 19.-én
neves előadók meghívásával tettük elsősorban az érdeklődő civil lakosság
számára emlékezetessé az eseményt.
 Hasonlóan jó hangulatú rendezvényen tölthették idejüket és
szórakozhattak családostól, akik a Bem József Bajtársi Egyesület kerti
partiján vettek részt június 20-án. A babgulyásról és a csapolt sörről nem
is beszélve.
 Felejthetetlen élményt jelentett a Balassi Egyesület által szervezett
debreceni és szegedi kiránduláson való részvételünk. Emlékezetes marad
a Dohány utcai Zsinagógában tett látogatás, Fröhlich Róbert főrabbi
idegenvezetése mellett.
 Októberben Kővári József bajtársunk szervezésében nem mindennapi
élményben volt részünk, ellátogattunk a 25. Klapka György gépesített
dandárhoz Tatára. Az alakulat mindennapi életébe is bepillantást

5

nyerhettünk, és a résztvevők egy harckocsi
megtekinthettek. Jó hangulatú tartalmas nap volt.

éleslövészetet

is

 Novemberben lehetőségünk nyílott régi fegyverzetellenőr kollégáinkkal
való találkozásra egy jó hangulatú közös vacsorameghívás keretében.
Számunkra fontos a velük való folyamatos kapcsolattartás.
 Decemberben megtartottuk a hagyományt teremtő év végi záró
vacsoránkat, a tapasztalatokból kiindulva ez évben új helyszínt keresünk,
a Trófeában elérhető 12 szék nem bizonyult elégségesnek.
 Mindezek mellett eleget tettünk a szövetségünk rendezvényein való
részvételi kötelezettségünknek is, így a küldött gyűléseken és a
„Katonanemzedéki Találkozón is jelen voltunk. A jövőben szeretnénk
mind jobban bekapcsolódni közös munkánkba.
A jövőt illetően mindenkit bátorítok a rendezvényeken való részvételre,
aki eljön tartalmas időtöltéssel, szórakozással lesz gazdagabb.

II.
Együttműködés helyzete
Az elmúlt év során minden együttműködő partnerünkkel kiegyensúlyozott
kapcsolatot tartottunk 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. A képviselet amúgy többségében érdekes programban való
részvételt is jelent, ami nem feltétlenül az elnökség privilégiuma. Így várunk az
egyes témákban érdeklődő jelentkezőket, önkénteseket.
 Jó kapcsolatot ápolunk a Magyar ENSZ társasággal és a Felderítők

Társaságával, valamint a Vietnámi Baráti Társasággal.

 Továbbra is szorosabb, tényleges együttműködést a szövetségünk
egyesületeivel képzelünk el, itt elsősorban a Balassi Bálint Bajtársi
Egyesületre, a Bem József Bajtársi Egyesületre gondolok.
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 Sajnálatosnak tartjuk, hogy a Nyugat Dunántúli Régióval a győri közös
lövészet óta nincs folyamatos együttműködés, bár kifejeztük hazai
rendezvényekbe történő bekapcsolódási szándékunkat. Az okokat nem
ismerjük.
 Bővítjük kapcsolatainkat a civil szervezetekkel is, így 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 érdemi támogatás nélkül felelőtlenség lenne szorosabb
kapcsolat kiépítése.

 Nem ellentmondva az előzőeknek, megkeresés után jeleztük
együttműködési szándékunkat szlovák békefenntartóknak, de válaszra
sem méltattak. Igaz, az említett okok miatt nem is szorgalmaztuk.
 Nem zárkózunk el olyan találkozásoktól, mint amit a BEOSZ nyugatDunántúli Régió vezetője kért, ha hazánkba az ő meghívásukra más
ország békefenntartói látogatnak, szívesen találkozunk velük. De ennél
többre jelen helyzetünkben nem gondolhatunk.
Persze lenne lehetőség a fegyverzet ellenőrzésben korábban megismert
román és szlovák kollégákkal is találkozásra, de jelenleg még nem rendelkezünk
elegendő materiális eszközzel, és látszatkapcsolatok, üres együttműködési
megállapodások létesítését nem tartjuk járható útnak.
III.
Szervezeti munka
1. A tagdíjfizetés helyzetéről Komka Béla ügyvezető alelnök fog részletesen
beszámolni, mint ahogy a tagságunk számszaki adatait is ismerteti. 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 végett itt a
szakember, a könyvelő, általam hivatalosnak tekintett intelmeit figyelembe
kell, hogy vegyük. Ő tudja, hogy a végrehajtási utasításokban, rendeletekben
mit írtak elő.
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2. 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 jelen előírásoknak
megfelelő, átalakított szabályzók hozzáférhetőek a honlapunkon, így
részletes ismertetése elmarad, de véglegesítését a tagságnak meg kell
szavaznia. A törvényeknek való megfelelés befejezését ez év május 31.-ig be
kell fejeznünk.
A jövőt illetően az érdemleges változások:
• az egyesület megváltozott neve (Békefenntartó Bajtársi Egyesület),
• a bejegyzett székhelye a XIII: kerület Váci út 50 (Civilek Háza),
• levelezési címe változatlan.
3. Nyitás a vidék felé:
Sajnos ezen a területen nincs elmozdulás, de további kísérleteket teszünk a
működési területünk szélesítésére. Nem járt eredménnyel, a jövőt illetően
nem látszik könnyű, hatékony megoldás arra, hogy igazi országos szervezetté
váljunk. Az elvét már megfogalmaztuk: nem beleavatkozva a helyi szervezet
mindennapi életébe segíteni működésüket, összefogni és képviselni
érdekeiket, és biztosítani, mint bejegyzett civil szervezet, a működésük
törvényes keretei.
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 rendezvényeket szerveznénk meg. A közös
múltbeli szolgálatunkra való tekintettel érdekeiket képviselnénk.
IV.
A 2015. évi terveink
A 2015- es évre az alábbi főbb irányelveket fogalmaztuk meg:
1. Rendszeres, változatos programokat kínálni tagságunknak az aktivitás
növelése, fenntartása céljából, és egyúttal olyanokat, amik biztosítják az
Alapszabályzatunkban rögzített célok megvalósulását.
2. Az egyes feladatok, rendezvények megvalósítására kisebb csoportok
létrehozása, és minél több tagunk bevonása a közös munkába;
3. A belső információ áramlás hatékonyságának növelése, visszacsatolások
elérése;
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4. Szorosabb egyeztetés, elsősorban a budapesti társegyesületekkel;
5. Nagyobb figyelmet fordítani a nem katonai civil szervezetekre, javítani az
ismeretterjesztő, tájékoztató munka hatékonyságát;
6. Fokozni az egyes programok „családias” jellegét, tartalmas időtöltéssel
gazdagítani a rendezvényeinket.
A részletes Munka és rendezvény tervünk a honlapunkról ismertek lehetnek,
de van mód javaslatokkal tartalmasabbá, jobbá tenni. Várjuk
hozzászólásaitokat, javaslataitokat. Továbbra is nyíltak az elnökségi
megbeszélések, bárki részt vehet rajtuk.
Végezetül összefoglalva csak együtt, közösen tudunk előrelépni és
elindulni. Kérem a tagság eddiginél nagyobb támogatását, és konstruktív
javaslatait.
Köszönöm megtisztelő figyelmeteket,
hozzászólásaitokat, kiegészítéseket.
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és

várom

kérdéseiteket,

