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A HTBK SZÉKESFEHÉRVÁRI SZERVEZETE ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA
A SZERVEZET HELYZETÉRŐL A 2017 ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL ÉS A
2018 ÉVI FELADATAIRÓL
Tisztelt Közgyűlés!
Baráti Körünk 23 éves története egyben egy cél fejlődéstörténete is. A Közgyűlés feladata
évente összegezni a munkánk eredményét és az annak nyomán jelentkező fejlődést, s ezzel
együtt a jövőre vonatkozó irányokat, emberi és anyagi erőforrásokat, együttműködői köröket
meghatározni. A Közgyűlés által meghatározottakat az Elnökség váltja munkaprogrammá és a
Tagsággal együtt valósítja meg azt. A célokhoz kapcsolódó tevékenységek, eredmények és
tapasztalatok összegzése – az Elnökség beszámolója alapján – a Közgyűlés feladata.
Baráti Körünk – az Alapszabályunk értelmében - az alapításkor elfogadott célok érdekében 23.
éve végzi munkáját. Céljainkat az eltelt időszakban nem változtattuk meg, annak
homlokterében a Magyar Honvédség és a Társadalom közötti kapcsolat ápolása és a honvédség
számára kiemelten fontos közbizalom erősítése áll. Mindezt pedig alapértékünk és fő
célkitűzésünk érdekében, a hazafiság eszményére épülő nemzeti honvédelem támogatása
érdekében tesszük.
Ha képekben kívánjuk megjeleníteni a tevékenységünket, akkor a szerepünket tekintve a
legpontosabban egy híd jeleníti meg azt. HÍD SZEREPünk a leglényegesebb!
Ennek biztosítása érdekében munkával építettük ki a bizalom alapjaként szolgáló stabil
pilléreket, amiken nyugszik maga a virtuális híd, s az azon történő átkeléshez és folyamatos
közlekedéshez komoly BIZALOM szükséges.
Szervezetünk abból a szempontból is különleges, hogy mi ennek a célnak érdekében
szerveződünk, amelyet a mindennapokban kell elérnünk, és a munkánk megítélése a HÍD
HASZNOSSÁGÁTÓL függ, így a munkánkat folyamatosan kell, hogy végezzük, mivel arra
FOLYAMATOSAN szükség van.
Ezt a feladatot csak kölcsönös bizalom légkörében végezheti a HTBK, aminek megteremtése a
folyamatos változások áradatában csak dinamikájában értelmezhető.
Az átkelést lehet biztosítani egy ideiglenes pontonhídon, egy fahídon, és lehet korszerűbb hídon
is. A fő, hogy az a mindenkori igényeket kielégítse. Ezt csak az igények pontos felmérésével és
a prognosztizálható igényekre támaszkodó fejlesztésekkel biztosítható.
Folyamatos és egyre gyorsuló KÖRNYEZETI VÁLTOZÁS FOLYAMATOS ADAPTÍV
REAGÁLÁST KÖVETEL tőlünk is!
Óriási dilemma a környezet helyes elemzése és a megfelelő válaszok megfogalmazása, a helyes
módszerek kialakítása, és azok kivitelezésében való részvételünk mindennapossá tétele.
ENERGIA, SZAKMAI TUDÁS ÉS FOLYAMATOS ALÁZATTAL VÉGZETT MUNKA!

Mindennek fenntartásához szükséges források folyamatos biztosítása újabb kör, amit csak
szakértelemmel és rengeteg munkával lehet eredményesen elvégezni!
Ha megvizsgáljuk a szervezetünk helyzetét, akkor is csak a hasznosságból indulhatunk ki.
A szándékunkat elismerés, és bizalom övezi. Természetesen a változások szubjektív okokat
leszámítva is jelentősek a híd mindkét oldalán.
Baráti Körünk az eltelt években jelentős tapasztalatot gyűjtött, amit igyekszik elemezni és a
hasznosítható elemeket megosztani a környezetével. A tagságunk sok feladatot oldott meg
eredményesen, ami jogosan tölti el büszkeséggel. Ugyanakkor a feladat folyamatos végzésének
igénye is jogos, hiszen új és újabb generációk születnek, akik tudatra ébredésük időszakában
már véleményt alkotnak a környezetükről, aminek terelgetésében a szervezetünknek is feladata
van.
Ennek eredményessége határozza meg a szervezetünk célja elérését, és annak megítélését!
Nézzük most meg a „HÍDUNKAT” és vizsgáljuk meg annak elemeit, azért, hogy a
közlekedéshez szükséges bizalmat megteremtsük.
1, A pillérek:
A pillérek arra a honvédségi és társadalmi bázisra támaszkodnak, amely nézetünk szerint
érdekelt a híd működtetésében, annak folyamatos fenntartásában.
• A honvédségi bázisról szólva azt látjuk, hogy a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar
Honvédség felső vezetése ismeri, és fontosnak tartja a híd szerep fenntartását, és érdekelt
abban, hogy a stabil alapokon egyre fejlődő szolgáltatás valósuljon meg. Kiemelten
fontosnak tartja azt, hogy ez a szerep fokozódjon és országossá váljon, így érdekelt a
megújulás biztosításában. A székesfehérvári Baráti Kör munkáját példaértékűnek látja.
Érdekelt a csapatszintű pillér megerősítésében és az ahhoz szükséges erőket, eszközöket
biztosítani kívánja. Fontosnak tartja, hogy az érintkezéshez szükséges másik pillér is stabil
legyen és érdekelt annak fejlesztésében is.
o A MH ÖHP parancsnokával rendszeres a kapcsolat, támogatásuknak köszönhetően
folyamatos a fejlődés
o A helyőrségi alakulatok parancsnokai támogatóak és az együttműködés folyamatos és
fejlődő
o Számos kezdeményezésünkben vettek részt más városokban, helyőrségekben települő
katonai szervezetek is támogató, baráti együttműködéssel
o a Hadkiegészítési parancsnok példaértékűen segítő, lehetőségei szerint az
együttműködés folyamatos
o Új elem a Megyei Védelmi Bizottsággal kialakult kapcsolat, amely dinamikusan fejlődő
és a szervezetünk megyei kapcsolatrendszerét támogató
o NATO Főtitkársággal való kapcsolatunk is folyamatos és egyre nagyobb programok
megrendezésében szavaznak meg részünkre támogatást, ami a bizalom erősödését
mutatja,
o A NATO Magyar Atlanti Tanács szervezetével is igyekeztünk kapcsolatot erősíteni, ami
változó intenzitású, és egyelőre még hiányzik a stabilitása.
AZ ELSŐ PILLÉR STABIL ÉS FEJLŐDŐ

• A társadalmi bázist jelképező másik pillér akkor stabil, ha az valóban a polgárokra
támaszkodik. Ezen a téren van a fő szerepe a Baráti Körnek. Ismernie kell a társadalmat, és
el kell érnie azt, hogy annak minél szélesebb köre tartsa fontosnak azt, hogy valós pillére
legyen a kapcsolat ápolását szolgáló folyamatnak.
o A városi, járási, megyei és kormányhivatali szinten folyamatos kapcsolatot ápolunk,
szervezetünk ismert és megbecsült, így szerepét, munkáját támogatják.
o A közintézmények többségével stabil kapcsolatot ápolunk, aminek kézzelfogható
támogató szerepe van. Művelődési intézmények, iskolák sokaságával tartunk napi
kapcsolatot.
o Gyengébb területünk a civil szervezetekkel való kapcsolatunk. Ezen a téren elért
sikerünk, hogy a honvédelem ügyét támogató szervezetekkel rendszeres, azok közül a
jogi személyiségű szervezetekkel partneri szerződéses kapcsolatot ápolunk. Sok közös
akció, tartós vagy időszaki együttműködés biztosítja azt, hogy fejlődik a kapcsolat.
Amiben komoly tartalékunk van az a valós civil szervezetekkel való kapcsolat
feltérképezése és körükben a kapcsolat mélyítése.
o Határon túli magyar szervezetekkel történő kapcsolatunk dinamikusan fejlődő. Itt
kiemelkedően fontosnak tartjuk Nagyvárad civilségével történő kapcsolat fenntartását
és fejlesztését, valamint Gyergyószentmiklós MJ Város és a Széchenyi Alapítvánnyal
közösen végzett munkánkat! Nagy fontosságúnak tartjuk a Kárpát-medencei
gyermekrajz pályázatok kapcsán kialakuló és egyre mélyülő kapcsolati hálózatunk
építését és annak ápolását! Ez óriási felelősség és a távolság okán nagy költség is, de ha
célunknak tartjuk a magyar nemzet erősítése támogatását, akkor fontos az ebben rejlő
lehetőség erőnkhöz mért támogatása.
o Az elmúlt évtizedben komoly kapcsolat alakult ki és működik a nem magyar közösségek
szervezeteivel is. Tíz éves szerződéses kapcsolatot ápolunk az Isonzó Baráti Körrel,
akikkel együttműködésben végeztük a vizintini kápolna felújítását.
Az évek során több olasz szlovák, szlovén és osztrák szervezettel alakult ki eseti
kapcsolat, amely stabilizálódás irányában mutat.
A MÁSIK PILLÉR is STABILNAK ÉS FEJLŐDÉSRE KÉPESNEK MUTATKOZIK.

A Baráti Körnek, mint „hídépítőknek” feladata a pillérek folyamatos vizsgálata és erősítésén
túl az egész híd iránti bizalom megteremtése.
Ezen a területen a legfontosabbnak a BIZALOM építését tartjuk! Csak az iránt van bizalom,
aki igazolni tudja, hogy tartósan és magas színvonalon képes a feladatát végezni.
EZ SZERVESÜLÉST KÖVETEL.
Egy szervezetet, amely megfelel a szervezeti követelményeknek, az átlátható, a szolgáltatásai
minősítettek, és feladatát mindenkor stabil szinten teljesíti!
Mi is erre törekedtünk!

SZOLGÁLTATÁSAINK:
1. A nemzeti önazonosságtudatot és hazafiságot erősítő, fejlesztő szerepünk.
2. NATO tagságunkat bemutató szerepünk
3. Hazafiság Iskolája működtetése
4. Munkatársaink és önkénteseink felkészítése

1, Identitást fejlesztő szerepünk.
•

Célunk a magyarság honvédő harcainak és azok tanulságainak bemutatása.
o Erre hoztuk létre partnereinkkel közösen 2002-2010 között a Katonai Emlékpark
Pákozd létesítményt. Ennek napi üzemeltetésére hoztuk létre társtulajdonosként a
Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit kft.-t. A szervezeten belül a kiállítások
többségét - a négyből hármat - a szervezetünk beruházásában, a tagjaink szellemi
termékeként alkottuk meg és kilenc, tíz éve folyamatosan fejlesztjük.
o Fontosnak tartjuk, hogy a Kft. szervezet működése fejlődjön, amit örvendetesen
látunk megvalósulni. Támogatottságán túl a bevételei és a gazdálkodása is
eredményesen fejlődik.
o Stratégiai feladatunk a Park szellemiségének fenntartása. Ez nem azt jelenti, hogy
minden úgy jó, ahogyan van, hanem azt, hogy annak tematikáját csak a Baráti Kör
aktív bevonásával lehet módosítani. A KEMPP bővítésében, kiállításai
modernizálásában és gazdagításában folyamatos érdekeltségünk van.
o A Park Programjainak folyamatos szervezése mellett annak gazdasági feltételeit is a
szervezetünk biztosította.
Kialakítottuk azon programelemeket, amelyek a lehető legszélesebb kört érintik meg:
 Élő történelem program áprilisban a KEMPP-ben
 Székesfehérvár Katonái ünnepi est a színházban
 Emlékparki Nyár programsorozat a KEMPP-ben
 Honvédfesztivál, benne a „Csatatéri sokadalom” és a Csata emléknapja
programok, a különböző korosztályokat érintő honvédelmi versenyek
 Évfordulós megemlékezések: január 12, március 15, május 21, október
23, november 2, november 11.11.11.
- Az Apródképző a kicsiket, a Hadapródképző a nagyobbakat célozza meg
- Kialakítottuk a Bakaland akadálypályát, és beruházásunkban megvalósítottuk és
működtetjük a Raptor szimulációs pályát.
- Kidolgoztuk a Nagyszülők unokával és a Hazáért körút programokat, amelyek
szakmai hátterét együttműködők bevonásával segítjük.
• Kiadványok írásával és megjelentetésével támogattuk a magyar hadtörténelem jobb
megismerését, Székesfehérvár hadtörténetének feldolgozását.
• Megszerveztük a Pákozd-pátka-sukorói csata minden 10. évfordulójának nagyszabású
megünneplését. Készülünk a 170. évfordulós rendezvény méltó megrendezésére.
• Tíz éves támogató munkánk eredményeként, 2017. szeptember 29-én felavatásra
kerülhetett a „Miskahuszár” szobor, amelynek a huszárkultúra ápolását erősítő
tevékenységét valamint a szobor környezetének rendezésében, méltósága
megteremtésében további feladatokat vállalunk.
• Fehérvári és partnervárosi fiatalok bevonásával megszerveztük és lebonyolítottuk az
első Béke útja programunkat. A program során emlékeztünk meg a Nagy Háború
katonáinkat érintő legsúlyosabb küzdelmének a Mont San Gabrielle hegyi csata 100.
évfordulójáról, az általunk szervezett partnerek által épített emlékműnél.
• 2013 óta évente megrendeztük a már hagyományossá váló Kárpát-medencei
gyermekrajz pályázatot, amelyre ebben az évben több mint 2200 alkotás érkezett be.
• Elkészítettük azt a kiállítást, amely bemutatja a rajzpályázat fejlődését és annak a
Kárpát-medencei gyermekek irányába történt tömegesedését. Beszédes és imponáló
számok olvashatók ki a VIP minőségű kiállítás tablóiról. Bemutatva és igazolva azt,
hogy a gyermekek éljenek azok bármerre a Kárpát-medencében érdeklődnek a

történelmünk iránt és értő pedagógusok irányításával mesteri alkotásokra képesek,
amelyek hűen tükrözik gondolataikat, mutatják be formálódó magyarságtudatukat.

2, NATO tagságunkat bemutató szerepünk
•
•
•
•

•
•
•
•

Szervezetünk a 1997 évi NATO népszavazásra mozgósítás óta folyamatosan
feladatának tartja a NATO bemutatását és annak hazánk biztonsága érdekében betöltött
szerepe bemutatását.
Működtettük és működtetjük a KEMPP NATO tájékoztató pontját, amelyet egész évre
bemutató anyagokkal elláttunk.
A NATO tájékoztató pont munkatársai felkészítésében részt vállaltunk, a
továbbképzésüket a 20. évforduló előtt fokozni és őket új módszerekkel felvértezni
kívánjuk.
Folyamatos munkával kidolgoztuk a NATO ismeretek középiskolákban történő
hatékony átadását segítő pedagógiai módszert, amit „NATO az iskolatáskában”
konferenciákon adtunk át az érdeklődőknek. Örömünkre ebbe a munkába
bekapcsolódott a HTBK Várpalotai szervezete is, így már eljuthattunk a megye határon
túlra is. A programot a „Mi vagyunk a NATO” akcióba illesztettük, így azt a NATO
PDD támogatásával oldottuk meg.
Két mobil kiállítást mutattunk be folyamatosan országszerte, eddig többezres
látogatottsággal.
Szervezetünk sok éve ott van a NATO Futáson, Budapesten, ahol a KEMPP-el karöltve
végzi a tájékoztató munkát.
A tapasztalatainkra építve 2018 évben szeretnénk a programunkat országossá tenni, így
Pécs, Gödöllő, Debrecen, Szentes-Orosháza és Mosonmagyaróváron is megrendezni a
konferenciát.
2019. március 12-e, hazánk NATO tagsága 20. évfordulója alkalmából országos NATO
ismereti vetélkedő megrendezését kezdeményezzük, és feltételek esetén megrendezzük
azt.

3, Hazafiság Iskolája működtetése
•

•
•

Az ifjúság hazafias és honvédelmi nevelésének leghatékonyabb módszerének kutatását
a Baráti Kör már az alapításakor a zászlajára tűzte, a tapasztalatokat a Pákozdi
Emlékhely működtetése során szerezte, a minek eredményeként 2010-re elkészült az a
bázis, amelyet ezen program lebonyolítására építettünk. 2011-ben büszkén jelenthettük
be, hogy a kiegészítő pedagógiai program összeállt, és azt Székesfehérvár MJ Város és
a MH ÖHP együttműködésével megvalósíthatjuk. A program bizonyított, aminek
eredményeként folyamatosan a HTBK szervezésében az együttműködést
megfogalmazó program szerint évente növekvő létszámban mozgósít iskolákat. Mára
már elmondható. hogy a programba a megyénken túli és ez évtől a határon túlról is
érkeznek iskolai csoportok.
A számok imponálóak, így valóság lett alapítók és örökös elnökünk álma, hogy évente
több ezer –terveink szerint ez évben több mint 10 ezer - diák kap egy napos ismeretadó
foglalkozást, a hazafiságból.
A többéves és sokrétű tapasztalatokat egy országos konferencián igyekeztünk
összefoglalni, aminek Székesfehérvár MJ Város adott otthont. A konferencia
eredményes volt, még is úgy érezzük, hogy az nem tükrözte a program újszerűségét és

annak valós értékét. Nem adjuk fel! A program továbbfejlesztésén és tömegesítésén
dolgozunk, és arra törekszünk, hogy szervezetünk alapítása 25. évfordulójára egy
valóban országos konferencián mutathassuk be negyedszázados tapasztalatunkat!
4, Munkatársaink és önkénteseink felkészítése
•
•

•

•

•
•

•

•

•

Fejlődésünket és a bemutatott munkasikereket csak elkötelezett a helyzetet ismerő, azt
megváltoztatni képes és azért cselekvő céltudattal és hittel bíró munkatársakkal
vagyunk képesek biztosítani.
Munkatársaink köre már nem csak a Baráti Kör tagjaiból, hanem sok önkéntes
segítőnkből áll! Velük kiegészülve évente átlagban 50-60 fő állandó munkatársi gárda
dolgozik azon, hogy a Baráti Kör által épített és folyamatosan átépülő „hidunk”
megfelelően funkcionáljon.
Tudjuk, hogy minden tagtársunk ismeri az alapszabályunkat, aminek értelmében a
Baráti Kör programszervezet, amely nem a tagjai érdekében tevékenykedik, hanem a
már említett közösen megfogalmazott cél érdekében. Ez a fő feladatunk, de úgy
gondoljuk, hogy azon tagtársaink akik már 20-23 éve a szervezetünk céljaiért tettek és
mára elfáradtak, Ők is alkalmasak lehetnek a célok szolgálatára. Elég csak egyik nagy
öregünk példájára mutatnunk. Smohay Ferenc tagtársunk erejét nem kímélve vesz részt
a haza fegyveres szolgálata története bemutatásában. Köszönet érte! Jó egészséget
kívánunk ezúton is a részére!
A Baráti Köri jelleg erősítését szolgálják azon programjaink, amelyeket László Tibor
tagtársunk és Silye Sándor tagtársunk nagyon ötletesen egyre többeket bevonva szervez
meg havi gyakorisággal. A program nem csak arra alkalmas, hogy azon a tagjaink
szórakozzanak, hanem arra is, hogy a vendégek megismerkedjenek a Baráti Kör
tagjaival és rajtuk keresztül a szervezetünk értékeivel, céljaival. Ezen feladatot el tudják
végezni azok is akik a napi munkában már nem tudnak aktívan részt venni!
Silye Sándor tagtársunk szervezésében két alkalommal szerveztek kirándulást, amelyen
részt vevők elégedettségüket fejezték ki. Ezen programok is jól szolgálták céljainkat és
erősített Baráti körünk kohézióját! Köszönet illeti Silye Sándor munkáját!
A speciális igények és lehetőségek megfogalmazására és kielégítésére hivatottan
indítottuk el a Senior Tagozatot, amelynek vezetésére az Elnök Úr felkérte Tánczos
László tagtársunkat. A Tagozat működéséhez az elnökség a szükséges feltételeket
biztosítani kívánja, így most jó munkát kívánunk!
A programjaink többsége ifjúságot érintő, így fontos az, hogy erre egy speciális
felkészültségű tagozat szerveződjön. Az Ifjúsági Tagozat Oláh László vezetésével az
elmúlt két évben szárnyra kapott, és egyre többet vállalnak magukra. Hazafiság Iskolája
mellett, részt vállalnak a Felelős szülők iskolája országos programban, de számos más
a kapcsolatrendszerükbe tartozó szervezettel végeznek a Baráti Kör célrendszerébe
tartozó programot, kiváló színvonalon és egyre nagyobb tekintélyt hozva szervezetünk
részére. Köszönet érte Neki és munkatársainak!
Az Elnökség is folyamatosan elemezte a szervezet munkája tapasztalatait, kereste a
lehetőségeket, pályázatokat nyújtott be és szerződéses kapcsolatokat létesített.
Képviselte a Baráti Kört hazai és nemzetközi szervezetek előtt. Munkája rendszeres, és
rendezett. Igyekeztünk a törvényes feltételeknek megfelelni. A jogszerű munkánkat Dr.
Bukli Ádám új elnökségi tagként komolyan segítette, aminek nagyon jó tapasztalatai
vannak, amit tisztelettel köszönünk Neki!
A szervezetünk gazdálkodása törvényes és eredményes volt! Balassa István gazdasági
vezető munkáját kiemelkedően eredményesen végezte, amiért köszönetet mondok
Neki!

•

•

•

•

Tagjaink között tudhatunk sok olyan civil szervezet vezetőjét, akik munkájuk nagyobb
részét az általuk vezetett szervezetben végzik. Ök. azok, akik tagságukon át nagyon sok
járulékos támogatással gazdagítják a Baráti Kör tevékenységét.
Úgy gondolom, hogy nagyszerű az, hogy itt vannak velünk!
Nagyon köszönjük Vargha Tamás úrnak, Dr. Cser-Palkovics András úrnak, Sulyok
János úrnak, Cseh István úrnak, Németh István úrnak, Lévai Miklós úrnak, Hada Tibor
úrnak és Kolláth Éva asszonynak és szervezeteiknek a támogatást az együttműködést.
Köszönjük támogatóinknak azt, hogy fontosnak tartják a munkánkat és azt
folyamatosan figyelemmel kísérik és bátorítják.
Dr. Benkő Tibor vezérezredes úrnak, Dr. Simon László kormánymegbízott úrnak,
Takács János polgármester úrnak, Huszár János altábornagy úrnak, Korom Ferenc
vezérőrnagy úrnak és Benda László ezredes úrnak ezúton köszönöm meg a támogató
munkájukat!
A munkánkat anyagilag támogatóknak fontos szerepük van a működésünk
biztosításában. Köszönetet mondunk a Székesfehérvár MJ Város Önkormányzatának,
Horváth Miklós Csaba, Deák Lajosné és Buth Sándor képviselőknek, Deák Lajos úrnak
az Albakorr Kft. ügyvezetőjének, Szabó István úrnak a Gallus Kft tulajdonosának,
Zsitnyányi Attila úrnak a Gamma Zrt tulajdonosának a támogatásért.
Végezetül megköszönöm minden tagunknak, aki jó szándékú véleményével, információ
biztosításával, anyagi hozzájárulásával, önkéntes munka vállalásával segítette az elért
eredményeink megvalósítását.

Az elért sikereink közösek, abban a Baráti kör tagságáé az érdem!
Kérem Önöket, folytassuk!
Ha minden tagtársunk teszi a dolgát, segíti a szervezetünk céljait annak elérésében, akkor
biztosak lehetünk abban, hogy az általunk épített HÍD vonzó és használt lesz, ami jó szolgálatot
fog tenni a következőkben is a haza védelme iránti elkötelezett kiállásban, a felnövekvő
nemzedékek identitása megalapozásában és a honvédség iránti közbizalom folyamatos
biztosítása érdekében!

Elnökség

