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JUBILEUMI ÁLLÁSFOGLALÁS 
 
 A BEOSZ jubileumi állásfoglalása megköveteli az elmúlt 20 év eredményeinek elismerését. 
Tisztelgünk azok előtt, akik a Szövetséget megalakították, akik önzetlenül védték a tagok, a nyugállományú 
katonák, az idősek érdekeit, akik pezsgő közösségi életet teremtettek. Az elért sikerek a partnerekkel együtt 
végzett folyamatos küzdelemben, de a mindenkori döntéshozók intézkedései nyomán születtek. A BEOSZ 
ezen döntések kezdeményezője, előkészítője és végrehajtója lehetett és lehet ezután is. 
 
 Köszöntésünk és állásfoglalásunk célja a Szövetség egységének és kapcsolati rendszerének erősítése, 
valamint figyelemfelkeltés az illetékes szervek felé. 
 

* * * 
 A BEOSZ az Alapító Nyilatkozat szerint 20 éve áll a nyugállományú katonák és egyesületeik, a 
hivatásos katonák és valamennyi tagunk szolgálatában. Az elmúlt két évtizedben minden rendelkezésére álló 
eszközzel, tisztségviselői és aktivistái önzetlen és magas szakmai színvonalú munkájával arra törekedett, 
hogy befolyásolja az általa képviseltek sorsát, életkörülményeit, a szervezetek működési és cselekvési 
lehetőségeit meghatározó döntéshozók tevékenységét. A honvédelem ügyének szolgálatával, a katona 
hagyományok ápolásával növeltük a honvédség társadalmi jelentőségét, befolyását, elismertségét. A BEOSZ 
érdekvédelmi elkötelezettségéből adódóan határozottan fellépett a nyugállományú katonák és szervezeteik 
helyzetét nehezítő, megbecsülésüket mellőző tervek, intézkedések és gyakorlat ellen, és az elért lehetőségek 
megőrzése mellett. Erre a jövőben csak akkor lesz esélyünk, ha növekszik a honvédelem társadalmi 
jelentősége, ha bővülnek a Magyar Honvédség humán és anyagi erőforrásai. 
 
 A BEOSZ értékeli, hogy a honvédelmi tárcának van időspolitikája, idősügyi stratégiája és cselekvési 
terve, de úgy gondolja, hogy a gondolkodás középpontjában azoknak a polgároknak, azoknak az embereknek 
van elsőbbsége, akikért befektetni is érdemes, mert teljes értékű gazdasági, társadalmi és szociális szereplők. 
 A nyugállományú katonák gyorsan és jelentősen megnövekedett száma a tárca számára is 
szükségessé teszi sorsuk figyelemmel kísérését, érdekeik szervezett védelmét, tapasztalataik hasznosítását. 
Olyan erőforrások ők, akik a hozzáértés, a tapasztalat és a hagyomány biztosítékát jelentik. 
 
 A BEOSZ ma 78 egyesületet közvetlenül, tagszövetségein keresztül pedig további 50 ejtőernyős, 
repülős, hagyományőrző és rendvédelmi szervezetet tömörít magába, és elnöksége közel 13 ezer fős – 
zömében nyugállományú és honvédségi nyugdíjas – tagságot képvisel. 

Két évtizedes töretlen lendületű munkával számos eredményt értünk el az időskorúak helyzetének, 
lehetőségeinek javítása terén, de a változó körülmények most is – mint mindig – új kihívások és feladatok elé 
állítanak bennünket. 
 
 A BEOSZ Alapító Nyilatkozata szerint, továbbá, figyelembe véve az elmúlt húsz év tapasztalatait, az 
érdekérvényesítés lehetőségeit, az alábbiakban fogalmazza meg a közeljövő képviseleti feladatait, és azok 
megvalósítása érdekében szervezi munkáját. 

 
1. Alapvető érdek, hogy a nyugállományú katonák helyzetét, erkölcsi és anyagi megbecsülését, 

részvételét a közösségek életében stabil, kiszámítható, és nem csökkenő értékű szabályok 
határozzák meg. Ennek érdekében tárca szinten működjön tovább a Honvédelmi Érdekegyeztető 
Fórum. Folytassa munkáját a Honvédelmi Idősügyi Tanács, és a Társadalmi Véleményező 
Bizottság. 
A BEOSZ mindhárom testület munkájában aktív tagként kíván részt venni.  

 
2. Fellépünk: az Idősek Otthona létrehozása és működtetése, az egészségügyi, üdültetési, kegyeleti 

és szociális lehetőségek megőrzése érdekében, igényeljük a jubileumi kort elérők tárca szintű 
köszöntését. 



  

 
3. A válságkezelés tárca szintű gondjainak megértése és tudomásul vétele mellett feltétlen 

indokoltnak és szükségesnek tartjuk a lehetőségek növekedésével párhuzamosan: 
- a BEOSZ kiemelt ernyőszervezetként való kezelését, a közös érdekű feladatok 

részünkről történő átvállalása miatti évenkénti támogatását; 
- a tagegyesületek részére is meghirdetésre kerülő pályázati rendszer működtetését; 
- a tagegyesületek, klubok működési feltételeinek garantálását. 

 
4. Igényeljük, hogy a nemzedéki együttműködést szorgalmazó szövetségi erőfeszítéseket és 

programokat hatékonyabban támogassák, mert ez a kapcsolat a szociális rendszer fontos 
fejlődési eleme, amelynek mindig is a generációközi szolidaritásra kell támaszkodnia. Ezért 
folytatjuk a Katonanemzedéki Találkozókat, részt veszünk a mentori programban. 

 
5. A nyugállományú katonák és honvédségi nyugdíjasok érdekeit a szakszervezetek és a BEOSZ 

szoros együttműködése tudja képviselni és megvédeni. A Szövetség távlati célként továbbra is 
napirenden tartja a BEOSZ és a HOKOSZ szervezeti egységének megteremtését, s mivel a 
szolgálati terhek kompenzálása csak a honvédelem ügye melletti nemzeti összefogással oldható 
meg, tartós szövetségesekre van szükségünk. 

 
6. Fenn kívánjuk tartani együttműködésünket: 

- a honvédség szervezeteivel 
- az IRM állami és civil szervezeteivel 
- a korosztályos szervezetekkel 
- a kormányzati és önkormányzati szervekkel 
- a civil szervezetekkel 
- a nemzetközi partnerekkel. 

 
7. El kell érnünk, hogy továbbra is helyünk legyen a Nyugdíjasok Országos Képviselete vezető 

testületeiben. 
 

8. Minden szinten igényeljük a tagegyesületek és a tagszövetségek képviselőinek jelenlétét az 
idősek ügyeivel foglalkozó testületekben. Jövőnk záloga a helyi közéletben való aktív részvétel, 
és az önkormányzatokkal való jó együttműködés. 

 
* * * 

 A BEOSZ előtt álló kihívások és feladatok az eddiginél is több és keményebb erőfeszítést kívánnak a 
Szövetség testületeitől és tagszervezeteitől.  
 
 A következő évek nagyon fontosak lesznek. 2010 „A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni 
harc” éve, a 2011-es év „Az önkéntes munka” európai éve, míg 2012 az „Aktív öregedés és generációk közti 
szolidaritás” európai éve lesz. Európai évekről van szó, amely azonban azt is üzenik: el kell ismernie 
mindenkinek a BEOSZ és tagszervezetei fontosságát, és ebben az összefüggésben azt, hogy jelentős szerepet 
játszunk. Elfogadjuk a kihívást! Biztosak vagyunk abban, hogy szociális elkötelezettségünk, a mindennapi 
munkánkat jellemző korrekt és következetes magatartásunk révén képesek leszünk hatékony javaslatokat 
tenni az általunk képviseltek problémáinak konkrét megoldására. 
 

* * * 
 Mindezek érdekében a BEOSZ Választmánya  

- felkéri tagszervezeteit, hogy támogassák e dokumentum javaslatait, és minden 
egyesületben biztosítsák ismertetését, 

- kéri tagszervezeteit, hogy vállaljanak aktív és szolidáris szerepet a szövetségen belül és 
a korosztályos szervezetek között,  

- megkívánja tagjaitól, hogy aktív részvételük lehetősége mellett legyenek elkötelezettek 
a változás folyamatában, 

- megbízza az elnököt, hozza a döntéshozó és együttműködő szervek tudomására ezt az 
állásfoglalást. 

 
 Budapest, 2010. február 18. 
 


