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Tisztelt Közgyűlés!
SZEGZÁRD Veterán Vegyészek Baráti Társaságának elnöke: Szikora Mihály azzal a kéréssel
fordult Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatához, hogy szeretnének együttműködési
megállapodást kötni az Önkormányzattal.
Az egykori Magyar Néphadsereg 5. önálló vegyi sugárfelderítő századának volt katonái –
közel 50 évvel a leszerelésüket követően -, 2017. július 20-án alakították meg a SZEGZÁRD
Veterán Vegyészek Baráti Társasága egyszerű civil szervezetet, melyhez a későbbiek során
más alakulatok tagjai is csatlakoztak.
A társaság jellegzetessége, hogy – bár szervezetileg zömmel a virtuális térben működik -,
tényleges tevékenységeket végez, melyek megvalósításában egyenrangú partnerekként
vesznek részt a volt sor- és hivatásos katonák, valamint családtagjaik, illetve barátaik is.
A társaság által szervezett rendezvények, akciók a bajtársi kötelékek erősítése, a
hagyományőrzés, és a fiatalok hazafias, honvédelmi neveléséhez való hozzájárulás
tematikáját öleli fel, különös tekintettel Szekszárd helyőrség volt vegyivédelmi csapataira.
A társaság munkáját a tagság által megválasztott Vezetőség szervezi és irányítja.
A SZEGZÁRD Veterán Vegyészek Baráti Társaság bemutatkozó anyagát az 1. sz. melléklet
tartalmazza.
A társaság elnöke által beküldött megállapodás tervezet a 2. sz. mellékletben olvasható.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat
elfogadására.
Szekszárd, 2020. október 14.
Ács Rezső
polgármester
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Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
…/2020. (X.29.) határozata
a SZEGZÁRD Veterán Vegyészek Baráti Társasága és Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata között kötendő együttműködési megállapodásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. a SZEGZÁRD Veterán Vegyészek Baráti Társasággal együttműködési megállapodást köt az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal;
Határidő:
Felelős:

2020. október 29.
Ács Rezső polgármester
dr. Gábor Ferenc jegyző

2. felhívja a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. november 15.
Ács Rezső polgármester
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1. sz. melléklet
A SZEGZÁRD VETERÁN VEGYÉSZEK BARÁTI TÁRSASÁGA
I. ELŐZMÉNYEK
2016 nyarán az egyik közösségi portálon megtalált engem az 1971-es szakaszom két
tagja. Gyorsan megbeszéltük, hogy két hét múlva találkozunk. Ott is voltunk
Kiskunfélegyházán 14-en, zömében a volt szakaszom tagjai (később ez a találkozó kapta az I.
VSFT nevet).
Ekkor elhatároztuk, hogy a következő évben már Szekszárdon találkozunk. Ez meg is
valósult, ekkor már 68-an voltunk.
II. MEGALAKULÁS
A volt 5. önálló vegyi-, sugárfelderítő század katonáinak kezdeményezésére – akik ma is
úgy tartják, hogy annak idején elit alakulatnál szolgáltak - 2017. július 20-án egyszerű civil
szervezetként megalakult a ma 87 tagú, sok szempontból rendhagyó szervezetünk, a
SZEGZÁRD Veterán Vegyészek Baráti Társasága, amely 2019.április 24. óta a Bajtársi
Egyesületek Országos Szövetségének tagja.
III. MŰKÖDÉS
Túl azon, hogy egy, a virtuális térben működő
szervezet vagyunk, a mi ismereteink
szerint első pillanattól unikum, hogy a Társaságban egyenrangú partnerekként vesznek részt
a volt szekszárdi sor- és hivatásos katonák és családtagjaik is, nyoma sincs az egykori
függőségi viszonyoknak, ennyi év után csak a közös emlékek, egymás kölcsönös tisztelete és
a közös tenni akarás tart össze bennünket.
Érdekes és sokatmondó a Baráti Társaság mai összetétele:
 volt sorkatona és családtag az össz állomány 62%
 volt hivatásos katona az össz állomány:
38%
 szekszárdi vsf. század volt katonája és családtag: 40,2%
 szekszárdi vv.zászlóalj volt katonája és családtag:46,4%
 más szervezet volt katonája és civil: 13,4%
Tagjaink az ország 38 helységében élnek, de van néhány olyan tagunk is, aki külföldön
lakik.
 Baráti Társaságunk szervezeti életét jórészt az internet világában éli. Így zajlik a
közgyűlés, de a különböző dokumentumok elfogadása, vagy meghatározó kérdések
eldöntése is.
 Társaságunk tagjai a valóságban évente egy alkalommal egy baráti találkozó
keretében találkoznak, a fennállásunk óta eltelt idő során bebizonyosodott, hogy
komolyan veszik a saját magunk elé állított célkitűzéseket.
 a Baráti Társaság vezetése:
tiszteletbeli elnök: Kriston István, elnök: Szikora Mihály, elnökhelyettes: Vincze
György, titkár: Hepp Ádám, pénztáros: Bodrogi Tibor, szervezők: Rácz József,
 a vezetőségünk (amely évente 5-6 alkalommal a valóságban is ülésezik) jól irányítja
szervezetünk tevékenységét, tagjai mindent megtesznek a Társaság kapcsolati
rendszerének bővítéséért;
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rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt két évben a HM úr két tagunkat
részesítette miniszteri elismerésben (kitüntetésben).
 nem bejegyzett szervezetként eddig tartalmas pályázataink ellenére sem tudtunk
pályázati pénzekhez jutni.
 A vezetőség és főleg a tagság komoly, önzetlen egyéni áldozatvállalással biztosította
az egyes projektjeink anyagi hátterét, így különösen az emléktábla készítését;
 BEOSZ tagszervezetként 2019 óta számíthatunk kismértékű támogatásra
rendezvényeink finanszírozásában.
IV. CÉLKITŰZÉSEK, EDDIGI TEVÉKENYSÉGEINK
A Társaság tevékenységének lényege: helyreállítani Szekszárdon a több mint egy
emberöltő alatt jelentősen megkopott, de még pislákoló vegyivédelmi emlékezetet.


Főbb tevékenységeink, amelyeket elvégeztünk:
A HAGYOMÁNYŐRZÉS TERÉN:
 kezdeményezésünkre 2017. őszén a volt Budai Nagy Antal laktanya főbejárati
kapuoszlopai és kapcsolódó kerítés-szakasza építészeti örökség kategóriában
bekerültek Szekszárd város helyi értéktárába;
 erre alapozva, 2018. márciusban kidolgozott javaslatot nyújtottunk be az
Önkormányzat illetékeseinek egy laktanyai emlékhely kialakítására;
 2018. május óta, - a Polgármesterrel és az Önkormányzat illetékeseivel történt
egyeztetést követően -, a javaslatunk immár hivatalosan is a volt laktanya területén
létesítendő TUDÁSKÖZPONT részévé vált, jelenleg az emlékhely berendezése
előkészítésének tervezése zajlik.
Két-három év múlva ránk vár a terület úgymond „felöltöztetése” és valóban
emlékparkká alakítása;
 közel 30 év után felkutattuk a szekszárdi zászlóalj csapatmúzeumának
maradványait, azok már Szekszárdon vannak;
 megállapodást kötöttünk a Szekszárdi SZC főigazgatójával, és az Ady Endre
Szakképző Iskola vezetőjével, hogy az intézményben folyó kadétképzés
támogatására közösen létrehozunk egy Katonai Emlékszobát. Ezt a törekvésünket
ajándék technikai eszközökkel támogatta a GAMMA Zrt. és a MH GAVIK is, de
kaptunk jelzéseket magánszemélyektől is. Bízom benne, hogy hamarosan a
Hadtörténeti Múzeumtól is pozitív választ kapunk.
 a volt vegyi-, sugárfelderítő katonák és barátaik adományaiból elkészíttettük az 5.
önálló vsf. század nívós emléktábláját, amelyet a III. VS FT keretében 2018.május 26án ünnepélyes külsőségek között felavattunk, majd az alakulat 57. születésnapján és
felszámolása 45. évfordulóján, október 31-én, illetve a IV. VSFT alkalmából
2019.május 25-én megkoszorúztunk;
 2020 tavaszán az Önkormányzatnál kezdeményeztük a volt laktanya területén a
Veteránliget kialakítását, melyet ismereteink szerint lehetséges projektként
befogadtak, megvalósítására kedvező döntés esetén a Tudásközpont befejezését
követően kerülhet sor.
 elvégeztük a 9. önálló vegyivédelmi zászlóalj csapattörténeti könyveinek
digitalizálását, megszerveztük annak kinyomtatását és bekötését;
 elektronikus tájékoztató anyagokat állítottunk össze (DVD-re kiírás folyamatban):
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o a laktanya 1936 és 2002 közötti történetéről
o a szekszárdi vegyivédelmi csapatok történetéről
A FIATALOK HAZAFIAS, HONVÉDELMI NEVELÉSE TERÉN:
 katonai témájú irodalmi pályázatot írtunk ki 2017-ben közösen a Honvéd
Hagyományőrző Egyesülettel és a Bolyai János Honvéd Alapítvánnyal a honvédkadétok és
a rendészeti tanulók részére, megszerveztük annak elbírálását;
 előadásokat tartottunk a kadétok részére a vegyifegyver ellenőrzések aktuális
kérdéseiről, prezentációkon keresztül bemutattuk Szekszárd helyőrség katona
hagyományait, az ott szolgált vegyivédelmi csapatokat;
 megbeszéléseket folytattunk le az együttműködés lehetőségeiről a megyei
Kormányhivatal vezetőjével és a Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda képviselőjével;
 elismeréseket adtunk át a kiemelkedően teljesítő kadétoknak és a Baráti Társaság
tevékenységét segítő pedagógusoknak, valamit Társaságunk kiemelkedő munkát végző
tagjainak;
 2018 őszén ismét irodalmi pályázatot írtunk ki a kadétok részére, illetve a Baráti Társaság
elnökeként Tanulmányi Díj Vándorkupát alapítottam a legjobb kadét alegység részére.
A BARÁTI KÖZÖSSÉGEK ERŐSÍTÉSE TERÉN:
 2016 óta több alkalommal szerveztünk jó hangulatú baráti találkozót kezdetben az 5.
önálló vegyi-, sugárfelderítő század volt katonái részvételével, később a kör bővült a
SZEGZÁRD Veterán Vegyészek Baráti Társasága tagjaival,
 ebben az évben (szeptember 26-án) lenne esedékes a jubileumi V. Vegyi Sugár Felderítő
Találkozó, amelynek megvalósítása a járványhelyzet függvénye;
 a 2019, évi találkozó első alkalommal vettek részt a volt katonák feleségei, valamint a
budapesti Nyugdíjas Klub vegyivédelmi tagjai.
 folyamatosan kutatjuk a szekszárdi laktanyában szolgált, ma még élő volt katonákat,
ennek köszönhetően bővül a taglétszámunk, ehhez kapcsolódóan keressük és
támogatjuk akár az alakulat, akár a lakhely szerinti kiscsoportok megalakulását,
tevékenységét,
V. KAPCSOLATAINK
Élő kapcsolatunk van személyesen és informális módon:
o
o
o
o
o
o
o

Szekszárd MJV Önkormányzata képviselőivel, néhány bizottsági elnökkel,
a BEOSZ-szal, és számtalan tagszervezetével;
a HOHE-val,
a HM Katonai és Társadalmi Kapcsolatokat Koordináló Főosztályával;
a MH 10. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Irodával;
a Szekszárdi Szakképzési Centrum és két helyi tagintézménye vezetésével,
a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal (amely esetenként befogad
bennünket Közösségi Házába),
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o a 93.PS VV. zászlóaljjal, a MH GAVIK-al, a Budapesti Honvéd Nyugdíjas Klub
vegyivédelmi tagozatával,
o a szekszárdi Zrínyi Miklós Honvéd Nyugdíjas Klubbal.
Baráti Társaságunkról részletes információk találhatóak a Társaság honlapján:
https://szegzard-veve2017.hu/
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2. sz. melléklet

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
(TERVEZET)
amely létrejött egyrészről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 7100 Szekszárd, Béla Király tér 8.,
képviseli: Ács Rezső polgármester), másrészről
SZEGZÁRD Veterán Vegyészek Baráti Társasága, (székhelye: 1195 Budapest Zrínyi u. 25.,
képviseli: Szikora Mihály ny. ezredes, elnök), (Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
és SZEGZÁRD Veterán Vegyészek Baráti Társasága együttesen a továbbiakban Megállapodó
Felek) között, az alulírott helyen és feltételek szerint:
1.
Megállapodó Felek, felismerve felelősségüket Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata területén működő civil társadalom, az egyes ember és a közösségek iránt,
úgy döntöttek, hogy jövőbeni közös tevékenységeik érdekében a szervezeteik közötti
viszonyt szerződéses formában is megerősítik.
2.
A Megállapodás fő célja a helyőrségben végzett honvéd hagyományőrző tevékenység
összehangolása, kiteljesítése, közös céljaik megfogalmazása és azok elérése érdekében
teendő lépések koordinálása, lehetőség szerint a közösségépítés- és fejlesztés erőforrásainak
hasznosítása e célkitűzések elérése érdekébe.
3.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tudomásul veszi és elismeri, hogy a
SZEGZÁRD Veterán Vegyészek Baráti Társasága tagsága és tevékenysége szorosan kötődik
mind a városhoz, mind annak volt laktanyájához, katonai hagyományőrzés tevékenységi
körébe tartozó célkitűzései - amelyek a szekszárdi laktanyában valaha szolgálatot teljesített
katonák és alakulataik emlékének megőrzésére, ápolására, a helyőrség volt vegyivédelmi
csapatai katonái közötti baráti-, bajtársi kötelékek erősítésére, a honvéd kadét képzés
támogatására irányulnak -, gyarapítják Szekszárd Megyei Jogú Város katonatörténelmét,
kulturális életét, így megfelelnek a város értékmegőrző tevékenységének.
4.
Megállapodó Felek tudatában vannak annak, hogy SZEGZÁRD Veterán Vegyészek
Baráti Társasága egyszerű civil társaság léte és működése megfelel az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.
évi CLXXV. törvény előírásainak, mint a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének tagja,
élvezi a Szövetség teljeskörű támogatását.
5.

Az együttműködés keretében a Megállapodó Felek:
a.)

szándékuk szerint megerősítik a szervezetek közötti információáramlást;

b.)
rendszeresen
lehetőségeikről;

tájékozódnak

egymás

tevékenységéről,

terveikről,
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c.)
d.)
elérésében;

meghívás alapján képviseltetik magukat egymás rendezvényein;
igény esetén saját erőikkel, eszközeikkel segítik Szerződő Felet célkitűzései

e.)
lehetőséget teremtenek a civil közösségek részére kiírt pályázatokon való
részvételre önállóan, vagy más civil szervezettel közösen;
f.)

megerősítik a közös érdekérvényesítés lehetőségeit a közösségeik érdekében.

g.)
összefogásuk alapján megteremtik a lehetőségeket katonai emlékhelyek
kialakítása, megóvása, valamint rendezvények, közösségi események közös megrendezése
érdekében.
6.
Jelen Együttműködési megállapodást aláíró partner szervezetek, testületek
meggyőződése, hogy megállapodás szerinti együttműködésük eredményeképpen erősödik a
civil szervezetek részvétele a város életében, felértékelődik Szekszárdon az elmúlt
háromnegyed évszázad katonaemlékezete, szilárdul a helyőrségi érdekvédelmi tevékenység.
7.
Jelen együttműködési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyv, és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései az irányadóak.

Jelen együttműködési megállapodást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag írták alá.

Szekszárd, 2020.

Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata részéről:

SZEGZÁRD Veterán Vegyészek Baráti
Társasága részéről:

Ács Rezső
polgármester

Szikora Mihály ny. ezredes
elnök
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