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2022. ÉVI MUNKATERVE1 

„Talpra! Magyar!” – ezzel a gondolattal hívja az emlékezőket – határon innen és határon 
túlról – a Petőfi bicentenáriumi emlékév (2022.09.01. – 2023. 03.31.) életre hívója, 
melynek programjaihoz – két nagy rendezvény szervezésével – a Honvéd Nyugdíjas Klub 
is csatlakozott. A „Kardot fogék kezembe lant helyett." és a „Megálmodtam, hogy … 
nevet szerzek…” közös programjaink első alkalmával, decemberben Petőfi és 
Szabadszállás kapcsolatával, a költő visszaemlékezéseivel ismerkedünk, majd a Téli 
Strázsa Emléktúra keretében végigjárjuk a település Petőfi emlékhelyeit. A másik 
nagyrendezvény ideje 2023 márciusa. 

„Kiképzéssel szolgáltunk!” 2022 a kiképzők évfordulós éve. 60 esztendeje alakult meg 
az MN 7260 (MN Páncélos és Gépjárműtechnikai Kiképző Központ), 25 esztendeje az MH 
Alföldi Kiképző Központ, s köztük 25 esztendeje törölték az MH hadrendjéből az 52. 
Hunyadi Mátyás javítóezredet. Ez alkalom arra, hogy felelevenítsük történetüket, az ott 
szolgálók és hozzátartozóik szerepét a város és a helyőrség működésében. E programsor 
kezdéséül áprilisban megnyitjuk Hunyadi Mátyás Helyőrségi Gyűjtemény emlékszobáit, a 
Strázsa Honvéd Teljesítménytúra részeként meglátogatjuk a kiképző szervezetek 
bázisát, objektumait. Májusra szakmai kirándulást szervezünk Kaposvárra, a javítóezred 
„testvéralakulata”, a Kapos javító zászlóalj jogutódjához (MH 64. Boconádi Szabó József 
logisztikai ezred). Nyár elején az MH Központi Logisztikai Bázisára látogatunk. Júliusban – 
a XVII. Helyőrségi Honvédtalálkozón – a kiképző szervezeteknek az MN/MH 
feladatrendszerében betöltött szerepére, szeptemberben az MN 7260 és a javítóezred 
MN/MH képzési-, javítási rendszerében betöltött szerepére emlékezünk, s évfordulós 

                                                 

1 A Munkaterv a koronavírus világjárvány okozta veszélyhelyzet időszakára vonatkozó korlátozásokra figyelemmel, 
az általános elveket megtartva módosulhat, tartalma csökkenhet. 
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kiállítást rendezünk. Az Őszi Strázsatúra a kiállítás, a gyűjtemény megtekintésére, az 
egykori objektumok bejárására invitálja a résztvevőket.  

A Honvéd Nyugdíjas Klub (továbbiakban: Egyesület, vagy Klub) 2022. évi feladatai, fő 
célkitűzései  

 a szervezeti élet fenntartása, a működés és az Egyesület belső szabályzók 
jogszabályi megfelelésének biztosítása; 

 eredményes gazdálkodással a Klub működési feltételeinek fenntartása, biztosítása; 

 az Egyesület számára meghatározó jelentőségű pályázati lehetőségek folyamatos 
figyelemmel kísérése, pályázatok megírása; 

 a nyilvánosság biztosítása, az egyesületi munka és eredményei bemutatása; 

 a tagi tevékenység aktivizálása, a közösségi tevékenységek erősítése; 

 a természetjáró- és túratevékenység eredményességének megtartása/fejlesztése, 
népszerűsítésének folytatása; 

 a „Talpra! Magyar!” és a „Kiképzéssel szolgáltunk!”gondolatok jegyében, 
megfontolt tervező, szervező és végrehajtó munkával megvalósítani a Közgyűlés 
által elfogadott, meghatározott feladatokat. 

Részleteiben: 

I. A szervezeti élet fenntartása, a törvényességi feltételeknek való megfelelés 
biztosítása terén 

A. Az egységes működési rend szerint biztosítani kell az Egyesület törvényes és 
eredményes tevékenységét, a jogszabályi környezetre figyelemmel folyamatosan 
napra készen kell tartani az Egyesület alapokmányait. Ennek részeként: 

a. biztosítani és érvényesíteni kell az Alapszabály, valamint Szervezeti és 
Működési Szabályzat szerinti szervezeti életet, a szabályzók előírásait; 

b. erősíteni kell a Felügyelőbizottság tevékenységét; 
c. az Elnökségen belüli munkamegosztás, a tisztségviselők önálló feladat-

ellátásának erősítése,  
d. folyamatosan fenn kell tartani az Egyesület elnöksége és tagsága közötti 

kapcsolattartást és tájékoztatást; 
e. erősíteni kell a gyűjteményi munka személyi feltételeit a Hunyadi Mátyás 

Helyőrségi Gyűjtemény (továbbiakban Gyűjtemény) Működési Leírása szerint. 

B. Állandó és kiemelt feladatként kell kezelni a tagszervezést, kiemelt figyelemmel a 
honvédségi és rendvédelmi nyugállományúak/nyugdíjasok, szolgálati járadékosok, 
tartalékos állomány megkeresésére. 

C. Folytatni kell  

a. a kapcsolat keresését, kiépítését és fenntartását a Szabadszálláson, illetve a 
működési területünkön tevékenykedő, a nyugdíjasokkal (is) foglakozó 
szervezetekkel, intézményekkel, valamint; 

b. a BEOSZ, és a BEOSZ-DAR tagsági tevékenységet. 
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D. Tovább kell vinni az együttműködést 

a. Szabadszállás Város Önkormányzatával, 
b. az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnoksággal (továbbiakban: TTP), 
c. az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnoksággal 

(továbbiakban: MH KIKNYPK) és az alárendeltségében működő 2. 
Hadkiegészítő és Toborzó Központtal (továbbiakban: 2. HTK) (Szeged), 
valamint a 13. Hadkiegészítő és Toborzó Irodával (továbbiakban: 13. HTI) 
(Kecskemét), 

d. a Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház, Könyvtár és Helytörténeti 
Gyűjtemény (továbbiakban: JAKH) intézményeivel, 

e. a Szabadszállási Települési Értéktár Bizottsággal (továbbiakban: TÉB); 
f. a Nagy Sportágválasztó Kft-vel az „Ötpróbával Párizsba”, a Magyar 

Szabadidősport Szövetséggel a „Világ Gyalogló Nap” (World Walking Day) és a 
Bács-Kiskun Megyei Szabadidősport Szövetséggel az „Egészséges Bács-
Kiskunért” programsorozatokhoz csatlakozás érdekében. 

E. Folytatni kell az új kapcsolati lehetőségek keresését, kiépítését és fenntartását 

a. a Magyar Honvédség alakulataival, továbbá 
b. a MH regionális/megyei/járási területvédelmi egységével/alegységével,  
c. a Szabadszállási Hagyományőrző Airsoft és Sport Egyesülettel. 

F. Szabadszállás Helyi Operatív Törzse felkérésére, a szükséges mértékben és 
tevékenységgel, részvétel a koronavírus világjárvány okozta veszélyhelyzet 
időszakárban a helyi lakosság ellátásával, az élet- és vagyonbiztonsággal 
összefüggő feladatok végrehajtásában. 

G. Elő kell készíteni és le kell vezetni a 2022. évi beszámoló- és feladat-meghatározó 
közgyűlést. 

II. A pénzügyi keretekkel való helyes gazdálkodás terén 

A. Folytatni kell a törvényes, körültekintő és tervszerű gazdálkodást. 

B. Kiemelt figyelmet kell fordítani a gépi könyvelés zavartalanságának biztosítására, a 
szoftver által biztosított eredménytablók következetes feldolgozására. 

C. Biztosítani kell a Számviteli Politika és a kapcsolódó szabályzatok érvényesülését. a 
számviteli rendet. 

D. Fokozott figyelmet kell fordítani a veszélyhelyzet miatt áthúzódó feladatok és a 
pályázati forrás körültekintő felhasználására. 

E. Továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani  

a. a civil szervezetek működését, szakmai, szabadidős, sport- és turisztikai 
tevékenységét támogató pályázatok keresésére, 
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b. a kiírt pályázatok anyagának minőségi kidolgozására, határidőre történő 
beadására, a felhasználásról körültekintő és megalapozott elszámolás 
összeállítására, 

c. az Egyesület rendelkezésére álló stabil pénzügyi keret – a HNYK 
tevékenysége, programjai anyagi feltételének – biztosítására, 

d. az ehhez szükséges egyéb lehetőségek, források (személyi jövedelemadó 1 %, 
támogatók) megkeresésére. 

F. Tovább kell javítani  

a. az Egyesület Elnökségének/tisztségviselőinek munkafeltételeit (kizárólagos 
használatú iroda, irodai eszközök, felszerelések számítástechnikai 
berendezések, szakmai anyagok, szoftverek beszerzése), 

b. az egyesületi munka egyéb területeinek tárgyi feltételeit (a Hunyadi Mátyás 
Helyőrségi Gyűjtemény kezelése, karbantartása, sport- és túratevékenység 
szervezés, -rendezés). 

III. A nyilvánosság megtartása terén 

A. Folytatni kell az elektronikus és az írott sajtó, az internetes honlap és közösségi 
oldali megjelenések adta lehetőségek keretében az egyesületi tevékenység 
megismertetését, a tagság és az érdeklődők tájékoztatását. 

B. Fenn kell tartani az egyesületi megjelenés személyes és transzparens jellegét. 

C. Ki kell dolgozni és be kell vezetni az írott és elektronikus hírlevél szolgáltatás 
rendszerét. 

IV. A hagyományápolás, hagyományőrzés terén 

A. Folytatni kell a Szabadszállás város kulturális életében résztvevő intézmények, 
szervezetek, csoportok között az érdemi programegyeztetést és a lehetséges közös 
megvalósítására törekvést. Ennek érdekében tervezői, tervpontosító 
értekezletet/fórumo(ka)t kell szervezni, és a programok megvalósítás érdekében 
együtt kell működni. 

a. Ezzel összhangban meg kell vizsgálni közös pályázat(ok) készítésének és 
beadásának a lehetőségét. 

B. Folytatni kell a „Hunyadi Mátyás Helyőrségi Gyűjtemény” fejlesztését, tematikus 
rendezését. Ennek érdekében: 

a. keresni kell az épület külső homlokzata, belső átázásai javításának, az 
esőcsatorna cseréjének, a nyílászárók javításának, mázolásának anyagi 
forrását, a megvalósítás lehetőségét; 

b. ki kell alakítani az új bemutatótermeket 

 a közösségi-/tájékoztató (előadó) rendeltetésének átgondolása, 
berendezés befejezése,  
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 a tábori lelkészi szolgálat bemutatóhely átrendezése; 
 a Honvéd Nyugdíjas Klub tevékenységét és emlékeit bemutató 

emlékszobák kialakításának átgondolása, a berendezés megkezdése; 
 az „In memoriam” terem berendezésének megkezdése, 
 a sport- és turisztikai tevékenység, a Helyőrségi Klub/Helyőrségi 

Művelődési Központ, a járási/települési rendvédelmi (rendőrség, 
csendőrség) szervezet bemutatóhelyek kialakításának átgondolása, 
anyaggyűjtés, rendszerezés és a berendezés megkezdése; 

 a helyőrség egészét bemutató emlékhely kialakítására vonatkozó 
elgondolás kialakítása; 

 a fentiekkel összhangban a meglévő kiállítási terek ehhez kapcsolódó 
emlékanyagának áthelyezése. 

C. Összhangban Szabadszállás város által, a „Leromlott városi területek rehabilitációja” 
pályázata, zöldterületek fejlesztése részének keretében elvégzett munkákkal, be kell 
fejezni a „Parancsnokok parkja” területének rendezését. 

D. Meg kell kezdeni egy-egy a helyőrség életét, a Honvéd Nyugdíjas Klub szervezetét, 
tevékenységét, eredményeit és célkitűzéseit, a Gyűjteményt és a kiállítási anyagot 
bemutató szöveg-, fotó- (és videó-) anyagának előkészítését. 

E. Keresni kell/át kell gondolni a hagyományápolás, hagyományőrzés új formáinak és 
alkalmazásuknak (pl.: honvédelmi nap(ok), honvédelmi verseny), a más 
szervezetekkel is közös végrehajtás lehetőségét. 

F. A „Talpra! Magyar!” programhoz kapcsolódva csatlakozni kell a város PS200 
programjaihoz, és elő kell készíteni egy, a Múzeumi Atlasz Guide rendszeren alapuló 
információs rendszer alapelemeit  (gyűjtemény bemutató, tárlatvezető). 

V. A sport és túratevékenység terén 

A. Folytatni kell a szenior labdarúgó csapat megtartására, a hetenkénti rendezvények 
fenntartására irányuló tevékenységet. 

B. A Városi Sportnap keretében meg kell szervezni a hagyományos kispályás 
labdarúgó tornát és a Zöld Ász Vándorkupa kispályás labdarúgó tornát. 

C. A Sport és turisztikai tagozat vezetésével - a lehetőségekhez igazítva - meg kell 
szervezni a hagyományos túráinkat (Strázsa Honvéd Teljesítménytúra, 
Nyári/Őszi/Téli Strázsa túrák) és meg kell szervezni tagjaink és a csatlakozó 
érdeklődők részére az egyéb - más szervezetek által meghirdetett - túrákon, 
teljesítmény túrákon való részvétel lehetőségét. 

D. Az idősebb - 60 feletti - korosztály mozgáskultúrájának javítására, a túrázás, a Felső 
Kiskunság természeti értékeinek bemutatására és megismertetésére meg kell 
kezdeni a „Szenior Strázsa Túrák” rendezvénysorozat előkészítését, és fel kell 
készülni annak 1-3 éven belüli bevezetésére (évi két-három, a Strázsa túráktól 
független alkalom, 5-10 km, tanösvények bejárása). 



6 

A HNYK 2022. évi Munkaterve 

 

E. El kell végezni az Egyesület által fenntartott túraútvonal rendszeres és szükség 
szerinti karbantartását, felújítását. 

F. Erősíteni kell a sport- és turisztikai tevékenység információ technológiai biztosítását 
(regisztráció, érkeztetés, oklevél kiállítás és kiadás, stb.). 

G. Az MH segítségével, a Polgármesteri Hivatallal és civil szervezetekkel, vállalkozókkal 
együttműködve el kell készíteni a „Szabadszállás és a Felső Kiskunság” turisztikai 
információs térképét. 

H. A PS200 „Talpra! Magyar!” programhoz kapcsolódva elő kell készíteni egy, a 
Múzeumi Atlasz Guide rendszeren alapuló információs rendszer alapelemeit (a 
Strázsa körtúra útvonalon alapuló táj- és honvédelmi tanösvény jellegű bemutató 
hely). 

VI. Az szociális-, egészségügyi- és kegyeleti tevékenység terén 

A. Az MH KIKNYPK 13. HTI-vel együttműködésben folytatni kell a szociális és 
érdekvédelmi feladatokban való közreműködést, a látogatói tevékenységet, a 
kegyeleti munkát. 

B. Önkéntes adatszolgáltatás útján folytatni kell a tagság anyagi helyzetének, szociális 
rászorultságának rendszeres felmérését. Figyelemmel kell kísérni az idős, beteg, 
egyedül élők helyzetét, kérésükre, egyetértésükkel keresni kell a segítségnyújtás 
lehetőségét, a rászorulók gondoskodási hálózatba irányítását (jelzés az MH 
KIKNYPK 13. HTI, a szociális, családgondozó szolgálat felé, segélyezési lehetőség 
keresés, beteglátogatás). 

C. Erősíteni kell a tagok egészségtudatos életmódját. Időszakos (évszakos) 
tájékoztatókat, felvilágosító előadásokat kell szervezni az évszakokhoz köthető 
egészségmegőrzés, az időskori betegségek kezelése, szűrések témakörökben. 

D. Az Egyesület kegyeleti ügyintézést nem végez, de elhunyt bajtársaink, 
munkatársaink hozzátartozói részére – kérésükre – mindenkor tájékoztató segítséget 
kell nyújtani a temetési, búcsúztatási és adminisztratív tevékenységgel 
kapcsolatosan. Elhunytainkról kegyelettel meg kell emlékezni. 

E. Gondozni kell az emlékhelyeinket, melyhez alkalmanként karbantartó napot kell 
szervezni. 

VII. A klubtevékenység átalakítása és a tagi tevékenység fokozása, a közösségi 
tevékenység erősítése és a kultúra terén 

A. Folytatni kell a rendszeres klubtevékenységet (térben és időben elválasztva és 
megkülönböztetve az elnökségi üléseket, munkamegbeszéléseket, 
klubfoglalkozásokat). 

B. Aktívvá kell tenni a klubrendezvényeket (tematikus, rendszeres rendezvények 
meghonosítása: had- és szakmatörténeti előadások, tea-/kávéházi beszélgetések, 
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negyedéves születésnapos köszöntések, rendszeres egészségügyi 
tájékoztatás/felvilágosítás, stb.). 

C. Rendszeres gyűjteményrendezési napokat kell tartani (karbantartás, rendezés, 
környezetápolás) az április-október közötti időszakban. 

D. Erősíteni kell a tagok (kiemelten a tisztségviselők) gyakorlati informatikai ismereteit. 

E. Növelni kell a különböző városi rendezvényeken (megemlékezések, ünnepségek: az 
1848-49-es forradalom és szabadságharc kezdetének CLXXIV. évfordulója, 
államalapító Szent István ünnepe, az 1956. évi forradalom és szabadságharc 
kezdetének LXVI. évfordulója, valamint a Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltása 
napjának alkalmából) való részvételt, a tagság erőteljesebb megjelenését. 

F. Meg kell szervezni a „Kiképzéssel szolgáltunk!” rendezvénysorozatot, benne a 
XVII. Szabadszállás Helyőrségi Honvédtalálkozó-t.. 

G. Október 01-je, az Idősek Világnapja alkalmából városi rendezvényt kell szervezni, 
együttműködve Szabadszállás Város Önkormányzatával, Szabadszállási ÁMK 
József Attila Közösségi Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény intézményeivel, a 
Petőfi Sándor Általános Iskolával. 

H. A közösségi élmények erősítéséért rendezvényeket kell szervezni: 

a. tanulmányi kirándulás 

 1 nap, május 18., Kaposvár, Szenna [MH 64. Boconádi Szabó József 
Logisztikai Ezred, Skanzen, Szabadtéri Néprajzi Múzeum megtekintése]; 

 1 nap, június, Szentkirályszabadja, Ozora [MH Központi Logisztikai 
Bázis, Pipo Várkastély megtekintése];  

b. hagyományos Strázsa-túrák megszervezése, részvétel egyéb túrákon; 
c. negyedéves beszélgetős, zenés, születésnap köszöntős kenyérlángos/pizza 

party rendezvények megszervezése, (vagy a köszöntések – szükség szerint – 
egyszerűbb keretek közötti megtétele). 

I. Meg kell tartani a Nemzetközi Nőnap-i rendezvényt. 

J. Megemlékezéseket kell tartani 

a. a Doni áttörés tragédiájának emléknapja (1943. I.12-14.), 
b. a Magyar Honvédelem Napja (Budavár visszafoglalása CLXXIII. évfordulója, 

1849. V.12-21.), 
c. a Magyar Hősök Emléknapja (május utolsó vasárnapja), 
d. az Aradi Vértanúk Emléknapja, Nemzeti Gyásznap (1849. október 06.) 
e. a Halottak Napja (november 02.), és  
f. a „Harctéren Elesett Katonák Nemzetközi Emléknapja” „Nemzetközi 

Gyertyagyújtási Akció” (november 11. 11 óra) alkalmából. 

K. Meg kell emlékezni az Egyesülettel partneri, együttműködési kapcsolatot tartó 
katonai szervezetek csapatünnepéről, és a fegyvernemi napokról. 
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A HNYK 2022. évi Munkaterve 

 

L. A lehetőségekhez mérten részt kell venni (képviselni kell az Egyesületet) 

a. a BEOSZ megalakulása (1990.II.17.) XXXII. évfordulós rendezvényén, 
b. a BEOSZ XXX. Katonanemzedéki Találkozó-n, (2020-21-ben elmaradt) 
c. a DAR XXV. Régiós Bajtársi Találkozója-n, 
d. a DAR XIX. Kistérségi Bajtársi Találkozó-n, 
e. a DAR VI. Idősek Világnapi Bajtársi Találkozója-n (2020-21-ben elmaradt), 
f. a BEOSZ és a BEOSZ DAR küldöttgyűlés-én; továbbá 
g. a partner egyesületek évfordulós rendezvényein:  

 megalakulása L. évfordulóját ünnepli a  201. Petőfi Sándor Bajtársi 
Egyesület, Kiskunfélegyháza (1972.XI.10.), valamint 

 önálló jogi személlyé válásának XV. évfordulóját ünnepli a BEOSZ Dél-
alföldi Régió (2007.XI.16./XII.21.). 

 
Függelék: A 2022. évi Munkaterv naptári terve (9 lap) 
 

Szabadszállás, 2022. március 25. 

 

 Farkas Zoltán János ny. mk. alezredes 
 egyesületi elnök 
 
 
 
Készült: 1 példányban 
Egy példány: 8+10 lap 
Itsz: 112 
Készítette: Horváth Balázs István 
Kapja: Irattár 
 másolatban csatolva a közgyűlési jegyzőkönyvhöz 
 elektronikusan megjelentetve a www.hnyk.hu egyesületi honlapon 
 
Sokszorosítva: 12 példányban 
Egy soksz példány: 5+5 lap 
Kapják: 1-7 példány: elnökségi tagok 
 8-10. példány: FB tagok     
 11. példány: Kommunikációs és hagyományápolási bizottság, vezető  
 12. példány: Szabadszállási AMK JAKH  
 Elektronikusan megküldve: Szabadszállás, Polgármesteri Hivatal 
     MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság 
     BEOSZ Elnökség 
     BEOSZ Dél-alföldi Régió Elnökség 

http://www.hnyk.hu/

