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A Békefenntartók Bajtársi Egyesületének tagjai a járvány 

miatt közel kétéves ránk kényszerített kényszerpihenő után 2021 

szeptember 16-án ismét személyesen is találkozhattunk. 

Maratoni közgyűlést tartottunk 9 napirendi pont 

megtárgyalásával. Most volt lehetőség elnökünknek, Varró 

Ferenc nyá. ezredes bajtársunknak, az elnökségnek és a 

tagjainknak az elmúlt időszakra tervezett munkánkról beszámolni, értékelni, 

valamint a 2021-es esztendőre még tervezett feladatokat megbeszélni.  

 

Napirendi pontjaink voltak: 

 

1. Az egyesület elnökségének beszámolója a 2020-ban végzett szakmai 

munkáról. 

2. Az egyesület 2021. évi munka- és rendezvénytervének ismertetése és a 

közgyűlés általi elfogadása. 

3. Az egyesület 2020 évi gazdálkodási és pénzügyi beszámolója 

4. Az egyesület 2021. évi pénzügyi és gazdálkodási tervének ismertetése és a 

közgyűlés általi elfogadása. 

5. A 2022 évi tisztújító közgyűlésünk előkészítése, az ezzel kapcsolatos 

feladatok megbeszélése. 

6. A Békefenntartók Bajtársi Egyesülete szakmai munkája során a különböző 

munkacsoportok (szekciók) tevékenységének ismertetése és a tagoknak a 

szekciók munkájába való jelentkezésük rendje. 

7. Tájékoztató a Katonai Emlékpark Pákozd területén felállításra tervezett 

„Békefenntartók Bajtársi Egyesülete és a Fegyvernélküli béketámogató 

missziók” kopjafája elkészítésének a helyzetéről. 

8. Tájékoztató a nemzetközi békefenntartással kapcsolatos kutatómunka, a 

kutatóbázis kialakításának helyzetéről és a KEMPP kezelésében lévő 

Békefenntartók Múzeuma kiállítás anyagának kezelése rendjéről. 

9. Az egyesületünk működése 15. évfordulójának (2022) megünneplése, 

rendezvények, jubileumi kiadvány (könyv) megjelentetésnek lehetőségei, az 

ezzel kapcsolatos lehetőségek, feladatok megbeszélése. 

 

A Békefenntartók Bajtársi Egyesülete a 2021 és 2022-es év egyik főfeladatának 

tervezi a tagságunk létszámának bővítését és a közösségünk fiatalítását. 
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Azzal a kéréssel, lehetőséggel fordulunk a béketámogató műveletekés a 

nemzetközi fegyverzet-ellenőrzések munkáiban részt vett volt katona és civil 

bajtársakhoz, azok hozzátartozóihoz, hogy akik szívesen részt vennének ezen új 

típusú katonai feladatok nemzetközi és hazai hagyományainak ápolásában, a 

tapasztalatok feldolgozásában, jelentkezzenek sorainkba! 

Részletes információk és jelentkezési lap a www.bbke.hu honlapunkon található. 

Várjuk tisztelettel a bátor jelentkezőket sorainkba! 

 

Csoportkép a közgyűlés résztvevőiről 

 

 

      Elnöki megnyitó és értékelések                            Hozzászólások 

 

http://www.bbke.hu/
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                  Aranydiplomás tagunk                        Si vis pacem para pacem! 

 

 

Jelentkezni lehet ezekbe a munkacsoportokba (lehet kettőbe is!): 

 

Az egyesület munkacsoportjainak (szekcióinak) tevékenységi területei, 

szakfeladatai:  

 

I. A békefenntartás külföldi kapcsolatai, külföldi hagyományőrzés 

munkacsoport: 

 

1. Gyűjteni és feldolgozni a nemzetközi béketámogató missziók 

hagyományait; 

2. Gyűjteni és támogatni a nemzetközi béketámogató missziókkal 

kapcsolatos írásos anyagokat, dokumentumokat és a rendezvényeink 

során népszerűsíteni azokat; 

3. Segíteni az egyesület vezetését a külföldi szervezetekkel való 

kapcsolatok felvételében és a kapcsolatok fenntartásában; 

4. Gyűjteni és a hazai sajtóban közreadni a külföldi partner szervezetek által 

megjelentetett béketámogatással kapcsolatos publikációkat, 

szakirodalmakat; 

5. Aktív részvétellel és hazai szervező munkával segíteni a külföldi 

partnerek által szervezett rendezvényeket; 

6. Aktív részvétellel és hazai kísérési feladatok ellátásával támogatni az 

egyesület, vagy más (bajtársi) szervezetek által Magyarországon 

megrendezendő nemzetközi programokat; 

7. Aktív részvétellel segíteni a „Békefenntartók Napja” rendezvényeket 

Pákozdon. 
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II. A békefenntartás hazai hagyományainak ápolása, kapcsolattartás hazai 

szervezetekkel: 

 

1. Gyűjteni és feldolgozni a nemzetközi béketámogató missziók magyar 

hagyományait. Részt venni a személyes tapasztalatokat, kalandokat és 

érdekes történeteket összegző „Béketámogatók Almanachja” 

összeállításában; 

2. Gyűjteni és támogatni a magyar vonatkozású béketámogató missziókkal 

kapcsolatos írásos publikációkat, dokumentumokat és a rendezvényeink 

során népszerűsíteni azokat; 

3. Felkutatni, összegyűjteni, rendszerezni a békefenntartó missziókból 

származó, a gyűjtők által felajánlott relikviákat, emléktárgyakat, 

megszervezni azok átadását a KEMPP békefenntartást történetét 

bemutató kiállításának; 

4. Segítséget nyújtani az egyesület vezetésének a béketámogatásban érintett 

hazai szervezetekkel való kapcsolatok felvételében és a 

munkakapcsolatok fenntartásában; 

5. Szervező munkával és aktív részvétellel segíteni a hazai partner 

szervezetek által, a béketámogatással kapcsolatos rendezvényeket; 

6. Aktív részvétellel és hazai kísérési feladatok ellátásával segíteni a más 

(bajtársi) szervezetek által megrendezendő, békefenntartással 

kapcsolatos programokat; 

7. Aktívan részt vállalni a békefenntartási műveletek során hősi halált halt 

katonáink emlékének ápolásában, a róluk való rendszeres 

megemlékezésekkel, szükség esetén sírjaik ápolásában. 

8. Aktív részvétellel segíteni a „Békefenntartók Napja” rendezvényeket 

Pákozdon. 

 

III. A nyugállományú békefenntartókkal, a békefenntartó hőseink 

családjaival való kapcsolattartó (szociális) munkacsoport: 

 

1. Összegyűjteni a nemzetközi béketámogató műveletekben részt vett 

magyar katonák közül azon bajtársak adatait, akik külföldi, vagy hazai 

kitüntetéssel tértek vissza missziójukból. Gyűjteni és feldolgozni azok 

elérhetőségét, folyamatosan tájékozódni egészségügyi és szociális 

helyzetükről, esetenként közreműködni megsegítésükben; 

2. Gyűjteni és feldolgozni a nemzetközi béketámogató missziókban hősi 

halált halt, vagy súlyosan megsérült magyar katonák és polgári 

személyek adatait, hősi helytállásuk történeteit és bedolgozni azokat a 

„Béketámogatók Almanachja” anyagába; 

3. Élő kapcsolatot kialakítani a békefenntartás magyar hősi halottainak 

hozzátartozóival. Felmérni és folyamatosan segíteni a családok, 
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különösen a fiatalkorú leszármazottaik szociális helyzetét és a 

lehetőségeknek megfelelően segíteni őket; 

4. A családok körében, különösen a fiatal generáció tagjaiban ápolni és 

ébren tartani azt a tudatot, hogy szüleik hősi helytállása példás volt az 

utókor számára; 

5. Munkakapcsolatot létesíteni és fenntartani a területileg illetékes 

Hadkiegészítő Parancsnokságokkal a munkacsoport tevékenységéhez 

szükséges információk beszerzéséhez, illetve tájékoztatni őket a csoport 

és az egyesület munkájáról; 

 

IV. A nemzetközi és hazai fegyverzet-ellenőrzéssel foglalkozó munkacsoport: 

 

1. Aktív munkakapcsolat fenntartása a nemzetközi fegyverzet-ellenőrzés 

mindenkori felelős vezető szervezetével; 

2. Félévente rendszeres tájékoztatók megtartása a nemzetközi fegyverzet-

ellenőrzés külföldi és hazai aktivitásairól, a nemzetközi szerződések 

helyzetéről és az aktivitások eredményeiről, a feladatokba bevont 

állomány tevékenységéről; 

3. Személyes kapcsolat kiépítése a volt és a jelenlegi fegyverzet-ellenőrzés 

tagjaival; 

4. Rendszeres (évente 1-2 alkalommal) látogatások megszervezése a volt és 

jelenlegi „ellenőrzési helyek” objektumaiba és jó kapcsolatok kialakítása, 

megtartása az ott szolgálatot teljesítő katonai vezetéssel, bajtársakkal és 

polgári dolgozókkal; 

5. A „Fegyverzet-ellenőrzés 30 éve” címmel relikviák, dokumentumok 

összegyűjtése, amely egy kiállítás anyagául szolgálna és azt a 

Hadtörténeti Intézet és Múzeumnak ajánlanánk fel. 

 


