
számú melléklet a    /2014/   számhoz. 

Beszámoló a Baráti Kör elmúlt évben végzett munkájáról, javaslat a 2014. évi 

Cselekvési Tervre. 

 

 

A HTBK 1995. évi megalakításától eltelt 19 évben folyamatosan az alapításkor 

megfogalmazott céljait valósítja meg.  

 

Ezek a célok a honvédelem össztársadalmi ügyének támogatása, a hadtörténelem 

népszerűsítése, a katonai hagyományok ápolása, a katonakultúra terjesztése, a gyermekek és 

fiatalok hazafias-honvédelmi nevelése terén fogalmazódtak meg.  

 

A szervezet ezen céljait a tagsága által megtartott közgyűléseken elemzett környezet 

hatásainak megfelelően adaptált feladatai teljesítése útján igyekszik elérni. 

 

Szervezetünk a 19. munkaévében a Közgyűlés 2013. márciusi ülésén meghatározottak szerint 

végezte tevékenységét, amit eredményesnek tartunk és így a Közgyűlésen 

megfogalmazottakat a választmány irányításával teljesítettük. 

 

 

1, Sikeres munkavégzés alapfeltétele a választmány és a tagság közötti kapcsolat folyamatos 

fenntartása, a gyors érintkezés és információáramlás. 

 

A választmány a Közgyűlés által rá bízott feladatait teljesítette. Az alapszabálynak 

megfelelően rendszeresen ülésezett, üléseiről jegyzőkönyvet vezetett. Munkájáról 

folyamatosan tájékoztatta a tagságot. A tájékoztatási követelményeknek megfelelően az év 

során sikeresen megújította a www.htbkszfvar.hu honlapot, létrehozta a baráti kör „facebook” 

oldalát, ahol gyors tájékoztatást adott és mozgósító felhívásokat továbbított. 

Egyre több tag rendelkezik email elérhetőséggel, velük a kapcsolat rendszeres. Ugyanakkor a 

tájékoztatás nem maradt el azon tagjaink irányába sem, akik nem rendelkeznek elektronikus 

elérhetőséggel.  

 

Gondot jelent azonban, hogy az évek során tagjaink egy része eltávolodott a szervezettől. Ez 

megnyilvánul a programok látogatásában és a tájékoztató leveleinkre történő reagálás 

elmaradásában is. Sajnos több tagunk nem jelezte adatváltozását, így többen is „eltűntek” az 

évek során.  

 

A választmány nagyon nagy energiát fektetett a szervezetünk alapszabály szerinti 

nyilvántartási rendszere pontosítására, ami a tagnyilvántartásra, a tagdíjfizetés pontosítására 

és az okmányok archiválására is kiterjedt. Megállapította, hogy az évek során sok 

párhuzamosság alakult ki, amit a kényelem alapított szokásjog okán végeztek, de ebből sok 

pontatlanság is származott, ami esetenként kellemetlenségek okozójává vált. 

Reményeink szerint a közeljövőben rendeződik a szervezetünk általános tevékenységének 

színvonalát alulmúló résztevékenység is. Új irodába költözik a munkaszervezet, ami biztosítja 

majd a munkacsoportok normális munkafeltételeit. Fejlesztjük számítógépünket, 

megteremtjük a korszerű kapcsolattartás technikai követelményeit is. 

 

Mindez forrás igényes, amit csak pályázati támogatásból tudunk fedezni. Az év során a NEA 

működési támogatási pályázatán elnyert 1,7 mFt biztosította a munkafeltételeket. Sajnos a 

http://www.htbkszfvar.hu/


2014. évi pályázatunkra csak 250 eFt-ot nyertünk, így a működés finanszírozása sokkal 

nehezebbé válik. 

 

Szervezetünk tartalmi munkájára a határozottság, az újító szándék, a lelemény és az 

elkötelezett tenni akarás jellemző. 

 

Törvényi kötelezettségeinknek folyamatosan eleget tett. Alapszabályzatát és szabályzatait 

megújította, a közhasznúság feltételeinek az eltelt két évben megfelelt, így várhatóan a 

törvény szerint a továbbiakban is megfelel a közhasznú szervezetekkel szemben támasztott 

követelményeknek. 

 

Gazdálkodása törvényes. Sikerült minden tervezett program forrásigényét biztosítani. 

Anyaggazdálkodása fegyelmezett, dokumentált. Éves leltárát végrehajtotta, abban eltérést és 

súlyos szabálytalanságot nem tártak fel. 

 

Vagyona megközelítően 100 millió Ft, készpénz állománya 3 millió Ft. Rendelkezik a 

működését és a pályázatokhoz szükséges önrész igazolását biztosító azok megvalósítását 

garantáló tartalékkal (2 mFt). 

 

Munkaügyi kapcsolatai rendezettek. Egy fő alkalmazott szabályos munkaviszonyban, 

rendezett jogi keretek között van foglalkoztatva. Az év során 65 fő önkéntessel kötöttünk 

megállapodást, akik az év során több ezer munkaórát teljesítettek.  

 

Tagságunk 206 fővel folyamatosan kész a céljaink támogatására, ugyanakkor annak 

megvalósításában csak ugyanaz a 25% vesz részt tartósan. 

 

Az év során öt tagtársunk részesült Honvédelmi Miniszteri kitüntetésben és egy tagtársunk 

megkapta a „Gyuricza gyűrű” elismerést. 

 

A célok elérése érdekében minden a Cselekvési Tervben rögzített feladatot eredményesen 

teljesítettünk! 

 

2, Részleteiben 4 fő feladatcsoportot határozott meg a 2013. márciusi Közgyűlés: 

 

1. a Katonai Emlékpark segítése, a kiállításai minősítése, a Hazafiság Iskolája program 

továbbvitele és a program akkreditálása. 

 

Szervezetünk közhasznú feladata ellátásában hangsúlyos elem a KEMPP irányában 

végzett kulturális örökségvédelmi, kulturális értékmegőrző és hagyományápoló 

tevékenység, az ifjúság körében folytatott hazafias és honvédelmi nevelés, valamint a 

honvédelmi ismeretterjesztés. Ezen feladataink fő színtere a szervezetünk munkája 

által létrejött Katonai Emlékpark Pákozd - Nemzeti Emlékhely. 

A kulturális örökségvédelem érdekében folyamatosan végeztük a Doni kápolna 

környezeti rendezését, a hangzópont kialakítását és tartalmi feltöltését. A 2014. év 

során be kívánjuk fejezni a próbaüzemet, majd azt követően a dekoráció elhelyezését. 

Az év során biztosítottuk a Katonai Emlékparkban lévő közel 100 mFt értékű vagyon 

elemünkkel, hogy a park európai színvonalon működhessen.  

A parkot üzemeltető Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. tagjaként 

folyamatosan figyelemmel kísértük a működtetés eredményeit, a taggyűlésen 

tanácsainkkal a felügyelő bizottsági tagunk útján az ellenőrzésben is részt vettünk. 



Támogattuk a tulajdoni arányok módosítását célzó Honvédelmi Minisztériumi 

törekvéseket tudva, hogy ez a záloga annak, hogy a szervezetünk alapításától 

megfogalmazott célként fennmaradhasson és megfelelő színvonalon üzemeltethető 

legyen a park. 

A működtetésben az alapításkor felvállalt, programszervező feladatok színvonalas 

ellátásával hozzásegítettük a szervezetet a látogatói szám emeléséhez, valamint az 

ismertsége, elismertsége és tekintélye fokozásához. 

A tulajdonunkban álló épületrészekben elhelyezett kiállításaink felújítására is 

figyelmet szenteltünk. Elkészítettük és a kft-vel együttműködve pályázati forrásból 

2014-ben kivitelezzük az „első világháborús barakk” és a „gyalogsági harcárok” 

felújítását, a kiállítás korszerűsítését. 

Nem sikerült előre lépnünk a kiállításaink Közhasznú kiállítóhellyé történő minősítése 

terén, amit a 2014. évben teljesíteni szeretnénk. 

 

Szervezetünk 2010-ben fogalmazta meg azon célját, hogy Hazafiság Iskolája néven 

programot alapít, ami a hazafias és honvédelmi nevelés megújítására és kiterjesztésére 

vezérelt. 

A 2011-év őszétől megindult program során már több mint 7000 diák vett részt egy 

iskolai nap keretében szervezett programon, amit az év során bemutattunk a kormány 

köznevelésért felelős tagjának is, akik nagy elismeréssel nyilatkoztak a látottakról, és 

támogatásukról biztosították a törekvéseinket. Ennek összefoglalójaként jelent meg 

nagy terjedelemben szervezetünk programjának bemutatása az Új Köznevelés című 

szakfolyóirat 2014. január-februári összevont számában. A program akkreditálását 

szakemberek bevonásával végezzük, ami folyamatos. 

 

2. „A Szent Korona védelmében” címmel országos rajzpályázatot hirdetünk, amit 

megállapodás alapján a Krajczáros Alapítvánnyal, a HTBK OSZ támogatásával és a 

vidéki szervezetekkel, a laktanyai vezetőkkel szeretnénk eredményesen befejezni. A 

kiállításnak egy korona adna teret, amelyet a Karsai Zrt állítatt fel a Széna téri 

Általános Iskola udvarán. 

 

A programot – a több mint 200 pályamű beérkezését követően – sikeresnek 

minősíthetjük. A Karsai Zrt és a Katonai Emlékpark Kft. munkatársainak és a MH 

ÖHP támogatásának köszönhetően, május 21-én egy szép környezetet sikerült 

kialakítani a Baráti Körünk számára ajándékozott fa korona összeállításával annak 

kiállítótérként történő használatával. A kiállítás és az egy hetes program sokakat 

meggyőzött arról, hogy az apró korosztály milyen ügyes és milyen sok szempontból 

közelített meg egy elvontnak tűnő gondolat kérdéséhez. 

A kiállítás és a pályázat sikere bátorított bennünket arra, hogy a 2014. évre 

meghirdessük a „Szent László a lovagkirály” című most már a Kárpát medencére 

kiterjedő gyermekrajz pályázatot, amit Nagyváradon és Székesfehérváron is be 

kívánunk mutatni, ezzel is erősítve a városaink közötti kapcsolat elmélyítését. 

 

3. A 165. évfordulóhoz kapcsolódó terveinket széleskörű összefogásban látjuk 

megvalósíthatónak. Szeretnénk, ha szeptember 28-29-én egy nagyszabású és 

emlékezetes ünnepségen emlékezhetnénk meg a 165. évfordulóról, amin a HTBK 

tagszervezetek is nagy létszámmal megjelennek. A HTBK Országos Találkozóra 

szeretnénk, ha minél többen eljönnének és ez az alkalom segíthetné a szervezeteinket 

megújítani.  

 



A programot a legteljesebb együttműködés megteremtésével sikerült valóban országos 

jelentőségűvé fejleszteni. 

A támogatóknak és az együttműködésben hangsúlyos szerepet vállaló Katonai 

Emlékpark Kft-nek köszönhetően színvonalas és tartalmas programsorozat valósult 

meg, amiről a közvélemény a MTV 1 egyenes adásában tájékozódhatott. 

 

4. A 2014. évben lesz száz esztendeje, hogy kitört az első világháború, amely magyar 

katonák százezreinek életébe és hazánk megcsonkításába került. Városunk egykori 

katonáira emlékezve kezdeményezzük a szlovéniai San Gabriele hegyen található 

emlékgúla felújítását és a centenáriumnak történő emlékjelként való felavatását. 

 

Baráti Körünk régi célja, hogy a Nagy Háború kitörése 100. évfordulójára sikerüljön 

felújítani azon emlékhelyeket, ahol egykoron városunk katonái harcoltak és sokan 

közülük ott haltak hősi halált. 

Örömünkre a partner Nagy Háború Közhasznú Alapítvány aktivistáinak sikerült 

megtalálniuk az elveszettnek hitt egykori csatatéren a hőseinknek emléket állító gúlát 

és a szlovéniai Pro Hereditate Egyesület vezetőinek sikerült megteremteniük a felújítás 

lehetőségét. Ebből következően szervezetünknek „csak” a felújítás megszervezése volt 

a feladata. Ősszel Dr. Karsai Béla alelnök kezdeményezésére jótékonysági borárverést 

szerveztünk, amiből befolyt összeg képezhette alapját a felújításnak. Vargha Tamás 

tagtársunk vezetésével alakult konzorcium 2014. januárban meghirdethette a felújítás 

folyamatát, amit a tervek szerint a május 29-i avatás zár majd. A szervezetünk által 

megteremtett összefogás újabb jelentős eredménye lesz a felújított emlékgúla. 

 

Úgy gondolom, mint a 2013. évben megfogalmazott feladatok végrehajtása 

tapasztalatairól szóló részből is látható, hogy megfelelő előkészítést követően az 

együttműködésben rejlő energiákra támaszkodva jelentős plusz feladatokat is képesek 

vagyunk elvégezni. 

E területen csak utalás jelleggel számolok be a NATO Főtitkársággal kialakult 

gyümölcsöző kapcsolatról, amelyet közel 10 év folyamatos eredményes és korrekt 

munka kapcsolat alapozott meg. Ennek a tervezett programon túlmutató eleme volt a 

2013. októberi Fókuszban a NATO kiadvány megjelentetése, a novemberi „NATO az 

iskolatáskában” konferencia megszervezése és lebonyolítása, valamint az idei év 

tavaszi NATO 15 megemlékezések. 

 

Szervezetünk következő évi fő feladatainak meghatározása során a korábban 

megkezdett folyamatok továbbvitelét és a 20. évforduló megünneplését céloztuk meg. 

 

Fontosnak tartom az első világháború 100. évfordulója alkalmából bemutatni azt a 

munkát, amelyet a partner szervezeteinkkel az elmúlt években végeztünk a „feledés 

ellen”. Pályázati forrásból egy kiállítási anyagot kívánunk összeállítani, amit a 

szűkebb és tágabb környezetünkben tervezünk bemutatni. Ez alkalmas lehet a 

figyelemfelhíváson túl a szervezetünk bemutatására, így a támogatottságunk 

fokozására is. 

 

Komoly szerepe lehet a rajzpályázatokra beérkezett alkotásokból összeállított 

kollekció országos tájolásának és iskolákban történő bemutatásának. Ezen feladatot a 

HTBK Országos Szövetség tagszervezeteivel történő együttműködésben javaslom 

megoldani. 

 



Szervezetünk hatását tekintve mára már túllépett a régión, sok tekintetben mintaként 

tekintenek ránk Erdélyben, Szlovákiában és Olaszországban is. Számos civil szervezet 

keresi a kapcsolatot velünk és kér fel minket együttműködésre. Örömmel társulunk 

minden olyan szervezettel a kölcsönösség alapján, amely törvényes alapokon áll és 

amelynek célja a magyar emlékek megőrzése, a béke és a nemzetek közötti megértés 

elősegítése. Az év során előre kívánunk lépni a kapcsolataink szerződéses alapra 

helyezésében. Különösen az Isonzó Baráti Körrel 10 éve kötött szerződés 

áttekintésére, az erdélyi és szlovákiai szervezetekkel történő együttműködésünk 

szerződéses alapra helyezésére. 

 

A következő időszak kiváló lehetőséget teremt a szervezetünk iránti figyelem 

felkeltésére és munkája bemutatására. 

Az elvégzett munkánk tapasztalatait a 20. évforduló alkalmából igyekeznünk kell 

összefoglalni. A tapasztalatokat írásos formában kívánjuk közreadni, ami egyben a 

Baráti kör emlékkönyve is lesz. Javaslom, hogy 2014. decembere és 2015. májusa 

közötti időben fordítsunk fokozott figyelmet a Baráti Kör népszerűsítésére, 

eredményeinek a médiában történő bemutatására. 

 

A 20. évforduló alkalmából minden tagtársam részére egy ünnepi jelvényt 

adományozunk. Ezt kérem, tűzzék fel és a rendezvényeinken túli időben is büszkén 

viseljék! Úgy gondolom megszolgálta ez a szervezet, hogy tagjai büszkén meséljék 

baráti társaságaikban az elért eredményeinket! 

 

Végezetül a 20. évforduló alkalmából 2015. május 18-án (hétfőn) Ünnepi 

Közgyűlésen emlékezzünk meg az alapítókra és a szervezet két évtizedes munkája 

eredményeire. 

 

Székesfehérvár, 2014. május 20. 

 

      Választmány 

 

 


