
A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének idõszakos kiadványa

Korszakalkotó idõk voltak azok a
napok, amikor a már meglévõ, a

honvédelem ügyét felvállaló és azt
szolgáló helyi társadalmi szervezetek,
egyesületek arra az elhatározásra ju-
tottak, hogy egy közös nagycsaládba,
szövetségbe tömörüljenek.

1990 történelmet formáló évének
február 27. napján, 18 Bajtársi Egye-
sület és Egylet 2050 tagját képviselõ
68 alapító „atya” nyilatkozatában ki-
mondta: „A Bajtársi Egyesületek kép-
viselõi arra a közös elhatározásra ju-
tottak, hogy tevékenységük össze-
hangolására, érdekeik országos
szintû képviseletére és védelmére lét-
rehozzák a Bajtársi Egyesületek Or-
szágos Szövetségét. A Magyar Köz-
társaság Alkotmánya és törvényeit
betartva, szellemét megõrizve kíván-
ják segíteni a nemzeti függetlenség
megõrzését, a hazaszeretet ápolását,
a köztársaság védelmét szolgáló álla-
mi és társadalmi erõfeszítések meg-
valósítását.”

Tizennyolc év telt el az alapítás óta.
Nagykorúak lettünk. A kezdeti nehéz-
ségek után a szövetség magára talált.
1990-tõl számos nagy eseményen va-
gyunk túl, miközben a Magyar Köztár-
saság a maga demokratikus intéz-
mény rendszereivel mûködik. A
BEOSZ is ebben a közegben végzi
közösségépítõ érdekképviseleti tevé-
kenységét. Miközben az ország csat-
lakozott 1999-ben a NATO-hoz, 2004-
ben az Európai Unióhoz, a BEOSZ
maga is elvégezte a megújhodáshoz
szükséges belsõ átalakulást.

A szövetségnek ma már van kor-
szerû, módosított alapszabálya, négy
évre szóló stratégiája, szervezési mû-
ködési szabályzata, demokratikusan
választott vezetõ testülete (sõt újab-
ban már tanácsadó testülete is), nyolc
régiója, hat tagszövetsége, 110 tag-
egyesülete, több mint 12 000 tagja és
több ezer pártolója. Az elmúlt évek-
ben a katonák mellett jelentõsen nõtt
a nyugállományba vonult rendõrök,

határõrök, tûzoltók száma, akik szö-
vetségünkhöz csatlakoztak. Alapítói
vagyunk a Honvédség Érdekegyeztetõ
Fórumának, és a HM Idõsügyi Taná-
csának, tevékenységünket a kormány
az Országos Idõsügyi Tanácsba való
meghívással honorálta. Tagjaivá vál-
tunk az ország egyik legnagyobb
nyugdíjas szervezetének, a NYOK-
nak. Helyzetbe hoztuk magunkat. A
fejlõdés impozáns, de jogosan vetõdik
fel a kérdés, hogy áll a honvédelem
ügye, a honvédelem társadalmi szol-
gálata? Mondom mindezt úgy, hogy
gondolataim akörül is járnak, hogy a
társadalom kontrollját, a társadalom
képviseletének egyik meghatározó
elemét (eddig legalábbis annak tartot-
tuk), a sorkatonai szolgálatot, vég-
képp a feledés homálya fedi. Mi lett a
honvédelmi tárcához kötõdõ legna-
gyobb társadalmi szervezet szerepe a
honvédelem, az egyre csökkenõ lét-
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A Budapest Hungária krt. 5–7. számú
lakótelepen Bem József Bajtársi Egye-
sület néven megalakult az elsõ lakóte-
lepi klub. A helyiséget, a rezsiköltséget
a volt óvoda épület egy részében a X.
kerületi önkormányzat biztosítja, a be-
rendezéseket, a bútorzatot pedig a
honvédség adta. 

A feltételek megteremtésében, az
alapító közgyûlés elõkészítésében
múlhatatlan érdemei vannak Bánáti
Rudolf nyugállományú ezredesnek, a
kerületi önkormányzati képviselõjének,
a lakóközösség tagjának. Az ünnepi
megnyitót személyes részvételével
tisztelte meg Arató Gergely államtitkár,
országgyûlési képviselõ és Verbai La-
jos, a X. kerületi önkormányzat polgár-
mestere. 

Az ünnepi megnyitó után a Balassi
Bálint Bajtársi Egyesület kamarakóru-
sa lépett fel. Az alapítók az egyesület
elnökévé választották Perlawi Andor

nyugállományú õrnagyot és döntöttek
a Bajtársi Egyesületek Országos Szö-
vetségéhez történõ csatlakozásról és
a Kõbányai Nyugdíjas Szervezettel
történõ kapcsolatfelvételrõl.

Az egyesület megalakítását egy pél-

damutató és egyben támogatásra ér-
demes kísérleti jellegû kezdeménye-
zésnek is tekintjük. Az új klub a köz-
vetlen, a meghittebb emberi kapcsola-
tot, az igények jobb ismeretét és a
segítségre szorulók gyorsabb feltárá-
sát teszi lehetõvé.

Az egyesület összefogja a lakótele-
pen lakó katonákat és hozzátartozói-
kat, külön programokat kínál a nyugál-
lományú katonáknak, a hölgyeknek és
a fiataloknak. A klub keretei között kí-
vánnak mûködtetni könyvtárat, inter-
netes hozzáférést és kismama klubot.
Az elképzelések között szerepel külön
program az özvegyeknek, a számító-
gépes ismeretek bõvítése, a nyelvok-
tatás és egy zenei kör mûködtetése.

P. F.
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Kétoldalú megállapodás A Honvédelmi Minisztérium és a Bajtársi Egyesületek
Országos Szövetsége 2008. január 1-jén hatályba lépõ
kétoldalú megállapodást kötött, amelyet ünnepélyes
keretek között dr. Szekeres Imre honvédelmi miniszter
és Sipos Géza nyugállományú ezredes, a BEOSZ el-
nöke írt alá.

A megállapodás értelmében a BEOSZ Alapszabály-
zatának értelmében érdekképviseleti feladatokat lát el.
Tagegyesületeinek közremûködésével a honvédelmi
nevelés, a bajtársiasság szellemének erõsítése, a szoci-
álpolitika ügyeiben és a katonai hagyományok ápolása
terén tárcaérdekû feladatokat végez.

A Honvédelmi Minisztérium pedig a sajátos honvé-
delmi érdekeket szolgáló közérdekû tevékenységet
sokoldalúan támogatja és biztosítja a BEOSZ vezetõ
szerveinek valamint tagegyesületeinek mûködési  felté-
teleit. 

Megalakult az elsõ lakótelepi klub



számú haderõ társadalmi képvisele-
tében, annak szolgálatában? Mielõtt
erre választ adhatunk, nézzük meg
hogyan vélekedett errõl a BEOSZ vá-
lasztmányának beszámolója 2004 má-
jusában. „A megalakulásunk óta eltelt
tizenöt év és a honvédelem ügye
társadalmi szinten leértékelõdött.“

Igen sokan úgy nyilatkoztak, hogy a
honvédelmi törvény csak papíron léte-
zik. Pedig a törvény szerint szükséges
az állami, illetve a társadalmi szervek
és az érintett állampolgárok honvéde-
lemre való összehangolt felkészítése.
De vajon él-e a társadalmunkban ez a
honvédelem iránti hazafias elkötele-
zettség? Vajon van-e erre való össze-
hangolt felkészítés? Szerintünk sem
egyik, sem másik nincs. Állítólag nincs
rá szükség. Ha ez így van, akkor mi
lehet a szövetség feladata, illetõleg mi
módon szolgálhatja a szövetség a
honvédelem ügyét? Meg kell érte-
nünk, hogy változott a honvédelem fel-
fogása. Tagjai vagyunk a NATO-nak,
megszûnt a sorkatonai szolgálat, befe-
jezõdött a hivatásos haderõre történõ
áttérés, a schengeni csatlakozás kap-
csán összeolvadt a határõrség a rend-
õrséggel, s hazánkat nem fenyegeti
közvetlen háborús veszély, hisz körü-
löttünk egyre több a NATO és EU-s
tagország. A nemzetközi és a hazai
biztonság kialakítása, megóvása más
feladatokat igényel a fegyveres és
rendvédelmi erõktõl, magától a társa-
dalomtól. Sõt, a professzionális haderõ
a társadalom fokozottabb felkészítését,
bevonását, támogatását igényli. Sere-
günk expedíciós jellegû lett, a béke
megteremtése és fenntartása, a békés
környezet kialakítása, a békés újjáépí-
tés, külföldi missziókba (Irak, Ciprus,
Afganisztán, Közel-Kelet, Koszovó,
Bosznia stb.) hívta katonáinkat, rend-
õreinket. Az elmentek híven, szövetsé-
geseink elismerését, népünk megbe-
csülését kivívva végzik dolgukat. A
BEOSZ ennek a filozófiának a kialakí-
tásához, megerõsödéséhez járulhat
hozzá.

A honvédelem szolgálatának ki-
emelkedõ területét képezi a katonaha-
gyományok ápolása, a hadisírok gon-
dozása. A szövetség és tagszerveze-
tei ezen a területen jó munkát
végeztek az elmúlt 18 évben. Valljuk,
hogy a katonahagyományok ápolása,
a hazáért életüket áldozó hõsök sírjai-

nak gondozása, kiválthat hazafias ér-
zelmeket, fenntarthatja a nemzeti ön-
tudatot, erõsítheti a haza sorsáért, a
honvédelemért érzett felelõsséget.

A szövetség a honvédelem ügyében
való összefogás érdekében kiemelten
fontos rendezvénynek tartja a – már
hagyománnyá vált (2007-ben 16. alka-
lommal megrendezett) és nagy érdek-
lõdésre számot tartó – Katonanemze-
déki Találkozókat. Ezek a találkozók
jól szolgálják a tradicionális katonai ér-
tékek megõrzését, elõmozdíthatják,
mind a honvédség tagjainak, mind az
állampolgároknak a honvédelem érde-
kében történõ mozgósítását, támoga-
tását; a különbözõ katonanemzedékek
barátságának, a bajtársi szellemnek a
fenntartását és ápolását.

A hazafias-honvédelmi nevelésben
történõ részvételt az alapító nyilatko-
zatban vállaltuk. Tagszervezeteink
erejükön felül tettek erõfeszítéseket a
vállalás teljesítésére.

A BEOSZ e téren tradícióteremtõ te-
vékenységet végzett és fennállásának
rövid ideje alatt elismert és vezetõ kato-
nai hagyományokat megõrzõ, értéke-
ket teremtõ szervezetté vált. Mi abból
indulunk ki, hogy a nemzet biztonsága
(a nemzetbiztonsági stratégiában elfo-
gadottak szerint), a hon- és rendvéde-
lem ügyében szélesebb körû társadal-
mi összefogásra van szükség, s eb-
ben a BEOSZ tevékenyen részt kíván
venni.

Kezdeményezõ és cselekvõ szere-
pet kívánunk betölteni abban, hogy a
hon- és rendvédelem kérdése, benne
az átalakuló és megújult honvédség
és az átalakult rendõrség, a katasztró-
favédelem legfontosabb elem, a tûzol-

tóság, ne legyenek a társadalom mos-
toha gyermekei.

A fentiek érdekében – a HM-el, az
IRM-el – kell tárgyalnunk, feladatokat
kell vállalnunk és meg kell egyeznünk.
Természetesen kérjük tagjainkat, hogy
helyi, regionális és országos szinten,
alkotó módon járuljanak hozzá a hon-
és rendvédelem ügyéhez.

Végezetül néhány szót a haderõ és
a társadalom viszonyáról napjaink tör-
ténése tükrében. Rómában, 2004. ok-
tóber 29-én aláírásra került a kibõvített
Európai Unió alkotmányos szerzõdé-
se. Ez sok egyéb mellett Európa biz-
tonságának megváltozására is üzenet.
A nemzeti haderõk zsugorodása mel-
lett elõtérbe került a közös védelem
részeként történõ funkcionálás, s nem
egymás fenyegetése. A nemzeti had-
erõk kicsik, de jól felszereltek, felada-
tokra specializáltak lesznek, s talán
csak jelképeikben és katonáik mentali-
tásában fogják õrizni nemzeti sajátos-
ságaikat.

Választmányi, majd küldöttgyûlés
elõtt állunk. A BEOSZ-nak új küldetési
meghatározásra lesz szüksége, hisz
nem csak a világ, hanem belül mi is
változtunk. Talán így kell hogy han-
gozzék: a BEOSZ küldetése, hogy a
honvédség és a rendvédelmi szervek
legerõsebb, közérdekû társadalmi
szervezeteként, a honvédelmet és a
rendvédelmet magában foglaló tárcák
legnagyobb ernyõszervezeteként be-
töltse a híd szerepét  a hon- és rend-
védelemhez tartozók különbözõ gene-
rációi s a társadalom között, továbbá
elõsegítse a hatékony érdekképviselet
megvalósulását. 

ERDÕS LÁSZLÓ NYÁ. EZREDES

3

(Folytatás az 1. oldalról)



A BEOSZ Alapszabályzata (ASZ) ki-
állta az idõk próbáját: fennállásunk
idõszaka alatt egyszer sem kellett
gyökeresen azt megváltoztatni! A
szövetség immáron naggyá vált hajó-
ját is biztosan kormányozta: a
BEOSZ ma is ezek szerint halad. A
szövetség iránytûjeként is szolgáló
szabályzat közös értékeink jogi gyûj-
tõjeként segített az egyesületek navi-
gálásában is. A BEOSZ Alapszabály-
zata  kézzelfoghatóan, lemérhetõen
tartalmazza a szövetség, és szerve-
zetei jogait és kötelességeit, a hatás-
köröket. A BEOSZ szervezeti elemei-
nek, és a szervezet tagjainak be kell
tartaniuk ezeket, az érintettek, a tagok
pedig hivatkozási alapul használhatják
azokat a bíróságok, az együttmûködõ
partnerek, a belépni szándékozók
elõtt. Ez nagyon jelentõs megállapítás,
hiszen így az ASZ lényegében a szö-
vetséghez tartozók jogainak olyan
gyûjteménye, amelyet más szerveze-
tek is átvettek már tõlünk.

Központi szabályaink egy mélyen
demokratikus  gondolatot testesíte-
nek meg: védik függetlenségünket,
biztosítják szabadságunkat, garan-
tálják a szolidaritás megvalósítását.
Az érdekvédelem pedig a gyakorlat-

ban jelenik meg, immáron országos
hatáskörrel. Olyan modell, amelyet
öntudatosan, büszkén viselhetünk
itthon és külföldön egyaránt. Az ASZ
mindannyiunké: alapja az az elv,
hogy az egyes ember saját szemé-
lyében felelõsséggel tartozik önma-
gáért és a közösségért! A BEOSZ-
ban a jognak van hatalma, és nem a
hatalomnak joga. Ezt minden válasz-
tott testület betartja és alkalmazza.

A mi alapszabályzatunk a BEOSZ
egységének mérföldkövét is jelenti.
A szövetség tagszervezetei, tagszö-
vetségei, a tagok önálló módon, egy-
mástól mégsem függetlenül élnek,
és mûködnek együtt. A BEOSZ ma
már sokkal több, mint volt akár tíz
évvel ezelõtt. Céljai is meghaladják a
pusztán túlélésre, vagy éppen a tisz-
tességes érdekegyeztetésre való tö-
rekvést. Egyre határozottabban ér-
tékközösségként lép fel, és e közös
értékek egyesítik majd idõvel a
nyugállományú katonák, a rendésze-
ti szervek nyugállományú tagjainak
egyesületeit, és azok országos szer-
vezeteit.

A BEOSZ Alapszabályzatában ott
rejlik az a lehetõség, hogy a ma még
támadott országos identitás erõteljes

lökést és pontosabb körvonalakat
kapjon.

A szövetség korszerûsítést azonban
folyamatosan el kell végezni. Ezt úgy
kell megtennünk, hogy a szövetség
szíve az ASZ-ban dobog: ezért ez
mindig nagy megfontoltságot, hozzá-
értést igényel! A „mi érzésnek” meg
kell maradni. Semmi sem köt össze
bennünket erõsebben, mint a közös
értékek. A szorosabb összefogást biz-
tosító szabályok olyan erõforrás,
amely elõsegítheti a BEOSZ szerve-
zeteinek érvényesülését a mai világ ki-
hívásai közepette.

Mindezekért aki a BEOSZ
Alapszabályzata módosítását akarja,
nagy felelõsséggel kell, hogy csele-
kedjen. De azt a mai kor követelmé-
nyeinek megfelelõen, pontosan meg-
fogalmazottan meg kell tennünk. Er-
re kiváló alkalom a BEOSZ 2008.
május 5–6.-ára tervezett tisztújító
küldöttgyûlése. Addig minden tag-
szervezetünk, egyének tegyék meg
módosító javaslataikat! De úgy, hogy
õrizzük meg a BEOSZ tagszerveze-
teinek jogait, juttassuk kifejezésre az
egész ország felé is a szövetségi
egység alapját képezõ, értékeinkkel
kapcsolatos egyetértést, és korsze-
rûsítsük ott, ahol az szükséges.

A BEOSZ Alapszabályzata öntu-
datunk, identitásunk kulcsfontossá-
gú dokumentuma!

S. G.
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Napirenden 
az éves 
rendezvényterv
A BEOSZ elnöksége 2008. febru-
ár 12-i ülésén fõ hangsúllyal a vá-
lasztmányi ülés elõkészítésével, a
küldöttközgyûlésre történõ felké-
szüléssel kapcsolatos feladatok
szerepeltek. A testület elfogadta a
szeptember 12-i Nemzetközi Bé-
kemenet programját, az éves ren-
dezvénytervet és döntött a tag-
egyesületek mûködésének támo-
gatásáról.

A BEOSZ egységének alapdokumentuma



ADélalföldi Régió a BEOSZ-
hoz tartozó legnagyobb lét-
számmal dolgozó szervezet.

Jelenleg 19 tagegyesülete van,
2028 taglétszámmal.

A régiót létrehozó elnökségi hatá-
rozatot megelõzõen, az összefogás
és együttmûködés jelentõségét fel-
ismerve már több olyan rendez-
vény megtartására is sor került,
melyen részt vettek a három me-
gye tagegyesületei. Ebben kezde-
ményezõ szerepet játszottak a há-
rom tagegyesület vezetõségei, illet-
ve olyan személyiségek mint dr.
Simon Sándor altábornagy, a
BEOSZ elsõ elnöke, valamint Hu-
nyadi Ferenc vezérõrnagy, aki a
Szentesi tagegyesületben tevé-
kenykedett. Már a mûködés elsõ
éveiben láthatóvá vált a különbözõ
alakulatok és helyõrség parancs-
nokságok megszüntetése és az eb-
bõl máig is érezhetõ nehézségek.
Csak megemlítem a régió területén
jelenleg csupán három helyõrség-
ben van alakulat, tizenegy helyõr-
ségben pedig megszûnt. 

Ezek a körülmények új gondolko-
dásra késztették a tagegyesülete-
ket. Szélesíteni kellett a kapcsolato-
kat a városokban mûködõ civilszer-
vezetekkel, nyugdíjas klubokkal,
önkormányzatokkal, – rendõrség,

határõrség, büntetés-végre-
hajtó intézetekkel és ki kel-
lett nyitni a tagegyesületek
kapuit a társadalomban
megbecsült, a tagegyesüle-
tek alapszabályzatát elfoga-
dó egyének elõtt.

Amikor most visszatekin-
tünk az eltelt évtizedekre,
az együtt elvégzett munká-
ra, magam is azt vallom: so-
kat tettünk a tagegyesületek
megerõsödése, tiszteletre
méltó munkájuk elismerése
érdekében.

Válaszolva a gyakran feltett
kérdésekre, minden dicsek-

vés nélkül elmondhatom, sok olyat
tettünk, melyekkel joggal vívtuk ki a
BEOSZ elnökségének elismerését
és munkánkért 2005. február 24-én
a BEOSZ EMLÉKÉRMET adomá-
nyozott. Néhányat felsorolok az új tö-
rekvéseinkbõl, kezdeményezéseink-
bõl. Évenként megrendezésre kerül
a régiószintû bajtársi találkozó, amit
ez ideig tizenegy alkalommal rendez-
tünk meg. Ezen minden tagegyesü-
let 5–10 fõvel képviselteti magát.

Szeretném kiemelni a X. jubileu-
mi találkozót, melyet Bugacon a
Kiskunsági Nemzeti Parkban tartot-
tunk, ahol több mint 600 tagunk
vett részt. Ezeket a találkozókat a
honvédelmi tárca is nagyra értékelte
és amelyeken Havril András vezér-
ezredes, vezérkari fõnök személye-
sen is részt vett. Elsõként hoztuk
létre a katonaözvegyek fórumát,
amit évente más és más helyõrsé-
gekben tartunk. 

Kiemelkedõ jelentõséget tulajdo-
nítottunk az elsõként Csongrádon
megtartott polgármesterek régió-
szintû tanácskozásának, felismerve
azt, hogy a tagegyesületek mûkö-
désében az önkormányzatok meg-
határozó szerepet töltenek be. Ezt
igazán napjainkban érzékeljük leg-
inkább, amikor még a nyugállomá-
nyúaknak otthont adó helyiségek

rendelkezésre bocsátásával is gon-
dok jelentkezhetnek.

Ugyancsak itt került sor a városi
rendõrkapitányok és a tagegyesü-
leti elnökök egynapos munkaérte-
kezletére, figyelembe véve azt,
hogy jelenleg tagegyesületeinknek
435 fõ volt BM állományú tagja
van.

A régiószintû munka összehan-
golása tekintetében kiemelkedõ je-
lentõséggel bír a már közel tíz éve
évenként megrendezett egyhetes
módszertani, egészségmegõrzõ és
továbbképzõ összevonás, melye-
ken az elnökök és feleségeik vesz-
nek részt. Az összevonásokra a
HM valamelyik üdülõjében kerül
sor – Mátraháza, Buják, Hajdúszo-
boszló, illetve az ez évbe tervezett
összevonás színhelye, Erdõbénye.

Sokan kérdezik, hogyan sikerült
mindezt megvalósítani, a válaszom
a következõ. Mindezt az együttgon-
dolkodó tagegyesületek vezetõivel
és tagságával, melyek mindegyike
ugyan önálló, de mégis egy irány-
ban dolgoznak. A régióban sokat
tettünk annak érdekében, hogy az
önállóságot ne sértsük meg, még
az esetben sem, amikor a tagegye-
sületek eltérõ sajátosságokkal mû-
ködnek.

Ezt nagyon lényeges dolognak
tartottuk és tartjuk jelenleg is, ami-
kor a régiót mint önálló jogi sze-
mélyt a bíróság bejegyezte.

Hogy voltak-e és vannak-e gond-
jaink, az természetes. Mi sem va-
gyunk különbek más BEOSZ-hoz
tartozó tagegyesületnél, régiónál,
ugyanazok a problémák szorítanak,
mint másokat. 

Sok tapasztalatot szereztünk az
elmúlt tizennyolc év során, s ezek
hasznosításával úgy hiszem, jól tu-
dunk munkálkodni a BEOSZ továb-
bi megújításán.

DELI JÓZSEF

NYÁ. EZREDES
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A Honvédelmi Idõsügyi Tanács leg-
utóbbi (december 11-én megtartott)
ülésén az elsõ napirend keretében dr.
Halasi Zsuzsanna nyá. orvos ezredes
asszony részletes tájékoztatást adott a
MH dr. Radó György Honvéd Egész-
ségügyi Központ és az Állami Egész-
ségügyi Központ (ÁEK) megalakulásá-
ról, szervezetérõl, feladatairól, továbbá
a nyugállományúak és honvédségi
nyugdíjasok, valamint családtagjaik
egészségügyi ellátásának rendjérõl. 

A kérdések és hozzászólások kö-
zéppontjában a nyugállományúak és
honvédségi nyugdíjasok, valamint
családtagjaik ÁEK igényjogosultságá-
nak kérdése állt. Válaszában ezredes
asszony értelmezte a 175/2007. (VI.
30.) Kormányrendeletben szabályozott
igényjogosultságot. Kiegészítésében
Till Szabolcs ezredes pontosította az
érvényességi idõt és az alanyi jogo-
sultság igazolásának rendjét. Az iga-
zolások érvényességi ideje egy évre
szól. A nyugállományúak és hozzátar-
tozóik részére a lakhely szerint illeté-
kes hadkiegészítõ parancsnokság ál-
lítja ki az igazolást.

Ladányi Éva, a HODOSZ képviselõ-
je, hozzászólásában úgy értékelte,
hogy a honvédségi nyugdíjasok tájé-
koztatása sok hiányosságot mutat, s
ennek fõ oka a honvédségi nyugdíja-
sokról továbbra sincs nyilvántartás.

Nagy Gyula nyá. ezredes fõként a
budapesti nyugállományúak körébõl
sokak véleményét és érzelmeit tolmá-
csolva fejtette ki, hogy „a katonák épí-
tették a kórházat, és mégis sokkal
több jogosultat kell ellátnia”. Kifogásol-
ta, hogy a nyugdíjas kollégák eseté-

ben  korábban az irattár kiállította az
igazolást, most azonban elutasítja
ugyanazon személyekét is, adathiány-
ra való hivatkozással.

Sipos Géza ezredes kérdésére, „mi
az oka, hogy Tatán nem üzemel a
csapat-egészségügyi rendelõ?”, dr.
Halasi Zsuzsanna nyá. ezredes vála-
szában elmondta, hogy a csapatoknál
az orvosi beosztások feltöltöttsége
30–40 százalékos. Vannak olyan hely-
õrségek, ahol nincs orvos, felcser. Az
egészségügyi ellátás biztosítása érde-
kében polgári orvosokkal kötött szer-
zõdéssel tudják biztosítani a rendelé-
seket. Az üres beosztások feltöltése
nehézségekbe ütközik. A pályázatok
újra és újra kiírásra kerülnek, és re-
mélhetõen rövid idõn belül betöltésre
is kerülnek. További kérdésekre az ez-
redes asszony kifejtette: „A csapat-or-

vosi rendelõk nyugdíjas katonák általi
igénybe vételét, mint igényt megérti,
hiszen számos nyugállományú koráb-
ban hosszú évekig oda járt. A csapat-
orvos azonban nem háziorvos, a jog-
szabályok nem teszik lehetõvé ilyen
igénybevételét.”

A második napirend keretében Till
Szabolcs ezredes adott tájékoztatást a
nyugállományú katonák és hozzátarto-
zóik ellátását érintõ 2007. évi tárca-
kezdeményezésû jogszabályváltozá-
sokról, valamint a tárca 2008. évi jog-
alkotási elképzeléseirõl. Az írásbeli
tájékoztató legfontosabb elemeit ki-
emelve, a 2007. évi változások között
– a kérdésekre is reagálva – Till ezre-
des hangsúlyozta, hogy a tárca kom-
petenciájába a szolgálati nyugdíjrend-
szer általános társadalombiztosítási
szabályoktól eltérõ elemeinek megha-
tározása tartozik, nem pedig önálló
nyugdíjrendszer kialakítása. A tárca
jogalkotási tevékenysége 2007 folya-
mán arra irányult, hogy a szolgálati
nyugállományba helyezésre kerülõk
esetében az általános szabályok sze-
rinti szigorító rendelkezések (nyugdíj
mértéke, rokkantság korlátozása) ne
kerüljenek alkalmazásra. A szabályo-
zás során a korábbinál pozitívabb sza-
bályok (magánnyugdíjpénztár tagjá-
nak visszalépése, reaktiválás, 20 év-
vel rögzítés) rendszerbe iktatására is
sor került a korábbi pozíciók fenntartá-
sa mellett. A jövõ évi jogalkotási fel-
adatokkal kapcsolatban kiemelte,
hogy nincs tervezve a nyugállományú-
akat érintõ nagyszámú jogszabály fe-
lülvizsgálat. A régebben megállapított
nyugdíjak rendezésére a honvédelmi
miniszternek nincs felhatalmazása.

Sipos Géza nyá. ezredes hozzászó-
lásában elismeréssel szólt a tárca
szándékáról, a nyugállományúak ked-
vezményeinek minél szélesebb körû
fenntartásáról. Kifogásolta, hogy a
nyugállományúakat és hozzátartozói-
kat érintõ – a tárca által kezdeménye-
zett változásokon túli – változásokról
az elõadásban keveset hallott. A
nyugállományúak és honvédségi
nyugdíjasok VII. Országos Fórumán
felvetett számos megoldásra váró kér-
dés jó része ma is nyitott. Hangsúlyoz-
ta, hogy tudja, méltányossági nyugdíj-
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emelésre nincs felhatalmazása a tár-
cának, de sürgette, hogy a HM vállalja
fel a nyugállományúak közötti feszült-
ségeket feloldó korrekciós intézkedé-
sek kezdeményezését, megtételét. 

Jelezte, hogy ismeretei szerint a
31/2002 HM rendelet felülvizsgálata
megkezdõdött, hiányolta, hogy a bi-
zottságba az Idõsügyi Tanácsot nem
kérték fel részvételre. Kiemelte annak
fontosságát, hogy 2008-ban készüljön
szociális törvény, és a tárca korszerû-
sítse a humán stratégiát.

Till Szabolcs ezredes zárszavában
kifejtette, általánosan ismert, hogy a
nyugdíjrendszer hosszútávon igazság-
talanságot okozott. Ezt nem vitatják, de
a megtervezetõ forrásigény figyelembe
vételével csak ennyit lehetett lépni.

A harmadik napirend keretében
Szabó József ezredes, a HM SZEF
Központi Toborzó, Érdekvédelmi és
Katonai Igazgatási Osztály osztályve-
zetõje – az írásos elõterjesztést kiegé-
szítve – az idõsekért végzett munka, a
gondoskodási körbe tartozók elisme-
résével kapcsolatos tapasztalatokról
és lehetõségekrõl tartott elõadást. Is-
mertette az elismerési rendet szabá-
lyozó 27/2002. HM rendelet Vadai 
Ágnes államtitkár asszony intézkedé-
sére elvégzett felülvizsgálatának ta-
pasztalatait, valamint a személyzeti fõ-
osztály által javasolt módosításokat.
Kitért arra is, hogy az egyéni elismeré-
sek bonyolítása mellett szervezete – a
tárca érintett szervezeteivel együttmû-
ködésben – nyilvántartja, figyelemmel
kíséri a társadalmi szervezetek jubile-
umi évfordulóit is.

A tanács tagjai szükségesnek látják,
hogy a rendeletben is kerüljön meg-
erõsítésre az idõsek világnapja alkal-
mából évek óta mintegy 100 fõnek
adományozott elismerõ oklevél és
pénzjutalom. A pénzjutalom ne legyen
évrõl-évre alku tárgya, hanem kerüljön
az rögzítésre a HM SZEF éves költ-
ségvetésében.

Sipos Géza nyá. ezredes a fentie-
ken túl hozzászólásában kezdemé-
nyezte a nyugállományúak jutalom-
üdülési lehetõségének bõvítését, kifo-
gásolta, hogy a vezetési szintek
túlbiztosításból a felterjesztési határ-
idõket önhatalmúlag módosítják, véle-
ménye szerint a Tartalékos Katonák
Országos Szervezete ma már nem
végez érdemi honvédelmi munkát, tár-
catámogatása indokolatlan. A szerve-

zettel „összemosódott” Nemzetõrök
egyenruha viselése lejáratja a szolgá-
latot teljesítõket, és sérti a nyugállo-
mányúakat.

A negyedik napirend keretében
Andó Sándor alezredes, a HM TKF
Humánstratégiai Osztály kiemelt fõ-
tisztje tájékoztatta a tanács tagjait,
hogy a HM TKF megkezdte a honvé-
delmi tárca idõsügyi stratégiájának ki-
dolgozását, az új idõszak követelmé-
nyeihez és prognosztizálható lehetõ-
ségeihez igazított célkitûzéseinek
meghatározását, ellátórendszerének
átgondolását. A munka rendezõ elvei-
nek tekintik a gondozási körbe tarto-
zók ellátásainak megõrzését, a humán
szolgáltatásokhoz való igazságosabb
hozzájutás biztosítását, a szociális el-
látások tekintetében a rászorultság fo-
kozottabb érvényesítését, valamint a
nyugállományúak szervezeteinek szo-
rosabb bekapcsolását a gondoskodási
tevékenységbe. Andó alezredes tájé-
koztatta a tanács tagjait, hogy terveik
szerint 2008. végéig elkészül a tárca
idõsügyi stratégiája, valamint kidolgo-
zásra kerül a nyugállományra felkészí-
tés rendszere, 2009-ben pedig elké-
szítik a nyugállományúak foglalkozta-
tásának feltételrendszerét.

A nyugállományúak szervezeteinek
fokozottabb bevonása érdekében –
Békési Zoltán nyá. ezredes javaslatát
elfogadva – a tanács nélkülözhetetlen-
nek tartja a közhasznú önkéntes tevé-
kenységrõl szóló jogszabályok elvei-
nek és feltételrendszerének érvénye-
sülését a honvédség és a civil
szervezetek (egyesületek, klubok, ala-
pítványok) közötti együttmûködésben.

Az ötödik napirend keretében a ta-
nács Gyuris Mihály nyá. ezredes, a
MH Szociálpolitikai Közalapítvány Ku-
ratóriumának titkára részletesen is-
mertette az alapítvány forrásait, az
alapítvány által biztosított segélyek és

támogatások jogcímeit, a segélyezet-
tek számát, összetételét, a kifizetett
összegeket. Az elõadó nagyobb
összefogást sürgetett az alapítványi
források bõvítése érdekében, s az elõ-
relépéshez szükségesnek mondta a
szélesebb társadalmasítást a rászorul-
tak felkutatásában, életkörülményeik
megismerésében és javításában.

Pusztai Lajos nyá. ezredes hozzá-
szólásában felhívta ugyanakkor a ta-
nács tagjainak a figyelmét arra, hogy
erõfeszítéseiket a nyugdíjrendszer sta-
bilitásának megõrzésére, szolgáltatá-
sainak javítására, az öngondoskodás
tudatának és lehetõségeinek fejleszté-
sére, a nyugállományba helyezés kö-
rülményeire, a nyugdíjas életre történõ
felkészítésre fordítsák. 

Szekeres István nyá. dandártábor-
nok összefoglalójában a tanács elis-
merését fejezte ki az alapítvány sokol-
dalú tevékenységéért, a rászorultak
támogatásáért, a tárca empátiáját,
szociális segítõkészségét  tanúsító for-
rásbiztosításáért. 

A tanács javasolja, hogy az alapít-
vány fordítson nagyobb figyelmet a
szervezeten kívüli rászorultakra és az
egyedül élõ nyugdíjasokra. A kiegészí-
tõ parancsnokságokkal történõ együtt-
mûködés fejlesztése során a nyugállo-
mányúak szervezeteinek még több
tagját lehet és kell – részükre felhatal-
mazást adva – bevonni a látogatások
végzésébe. 

A tanács megütközéssel értesült az
MH Szociálpolitikai Közalapítvány
2008. évi segélykeretének tervezett
drasztikus csökkentésérõl. Az elmúlt
évek tapasztalatai is alátámasztják,
hogy sem a segélyre szorulók számá-
nak alakulása, sem a rászorulók vár-
ható életkörülményei nem indokolják
az alapítvány támogatásának csök-
kentését.

SZ. I.

7



Terv szerint folynak a BEOSZ tag-
egyesületinek közgyûlései. Tapaszta-
lataim szerint mindenhol jól elõkészí-
tetten, magas részvétel mellett és sza-
bályosan. Köszönet az elnökségnek, a
tagoknak! Néhány általánosítható ta-
pasztalatot feljegyeztem és most eze-
ket közreadom.

A tagegyesületek „pillérei”: a szerve-
zettség, a közösség, a tradíciók az
együttmûködési készség, a civil kap-
csolatok, a BEOSZ-hoz való elkötele-
zettség. Reális önbecsülés és határo-
zott cselekvési szándék. Javuló szol-
gáltatások és eredményesebb pénz-
szerzési technikák.

Fontos személyek jelenléte a ren-
dezvényeken (önkormányzat, katonai
szervezetek, civil partnerek). A hadki-
egészítõ parancsnokságok, TÉ köz-
pontok és irodák vezetõi (!), munkatár-
sai minden eddigi rendezvényen meg-
jelentek. Nagyon fontos ez!

A létszámok nem csökkennek, de a
fiatal nyugállományú katonák nagyon
hiányoznak. (A tagegyesületek átlag-
életkora növekszik.) A klubok egyre
több olyan feladatot teljesítettek, ame-
lyek kivívták a helyi közösségek elis-
merését. (Karcag, Gyöngyös, Tata,
hogy csak néhányat említsek.)

Visszaköszönt – nem mindenhol – a
szövetség által adott „támogatás”:
több önkormányzat (!) hivatkozott a
polgármesterek tanácskozásán el-
hangzottakra. A legtöbb helyen egy-
hangú szavazással 200–400 forinttal
emelték a tagsági díjat.

Néhány konkrét „történet”:
– A fennállásának 40. évfordulóját

ünneplõ gyöngyösi szervezetet a vá-
ros emlékzászlóval köszöntötte.

– A 2007-es évben nagyot „alakító”
Karcagi Nagykun Bajtársi Egyesület
(pl.: emléktábla avatás) megköszönte
az egészségi állapotára hivatkozva le-
mondó elnök, Bokor József nyá. alez-
redes munkáját. Õt tiszteletbeli elnök-
ké választották. A BEOSZ elnöksége
részére emléktárgyat adományozott. 

– Pécsett nagyon egyértelmû támo-
gatást kapott az elnökség! Neszel
Ottóné férje hagyatékát ajánlotta fel a
tüzér emlékeket gyûjtõ múzeumoknak,
emlékszobáknak.

– A közgyûléseken tisztelegtek az
elhunyt tagtársak emléke elõtt. (Azaz
felállva emlékezõk Karcagon a takaro-
dót hallgatták. Ez szép és megható
volt!)

– Jutalmakat, okleveleket adtak át,
és külön is köszöntötték a legidõseb-
beket.

– A karcagi bajtársak a betegségük
miatti okokra hivatkozó tagokat (zömé-
ben idõs emberek), akikkel ezt elõtte
meg is beszélték, tiszteletbeli tagokká
„minõsítették”, tõlük tagsági díjat nem
kérnek, de tagként kívánnak velük a
jövõben is együttmûködni. Ez szép,
emberséges döntés.

A BEOSZ tagegyesületek az elnök-
ség felé több helyen is egyértelmûen
ajánlották: a kevesebb, de haszno-
sabb programokat, a jobb érdekvédel-
met, több pénzt a tagegyesületeknek
(mindenhol megköszönték az elnök-
ség támogatását, számítanak rá) és a
szakmai segítségnyújtást.

Néhány kritikai megjegyzés. Rend-
szerint hosszú volt az elnökségi be-
számoló; írásban is kiadott anyagok a
szóbeli kiegészítésben megismételték,
egy helyen nem volt ott sem a
BEOSZ, sem a városzászló; a vendé-
gek felszólalásai (az enyém is!) elvit-
ték az idõ nagy részét. A támogatók, a
szponzorok több megbecsülést, elis-
merést érdemelnek.

Örülök, hogy részt vehettem az év-
záró rendezvényeken. Jó volt ott lenni,
ahol a BEOSZ él.

SIPOS GÉZA NYÁ. EZREDES
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Reális önbecsülés és cselekvési szándék

HHaaggyyoommáánnyyõõrrzzõõkk  lleevveellee  VVááccrróóll

TISZTELT ELNÖK BAJTÁRS! A Váci Esze Tamás Hon-
véd Nyugdíjas Egyesület évek óta végzi hagyományõrzõ
tevékenységét, a váci katonai emlékhelyek ápolását,
megõrzését. Munkánk során már négy katonai emlékhe-
lyet, volt laktanyát megjelölõ táblát helyeztünk el, emlék-
mûvet állítottunk Vác városában.

Ez évben az 1848-as szabadságharc, a váci csatára
emlékezve, szeretnénk kiemelni Jozef Wysocki ezredes
által vezetett Lengyel Légió szerepét, és ezt egy emlék-
táblával megõrizni. Tekintettel arra, hogy Vácott még
nincs ilyen emléktábla, úgy érezzük, hogy ezzel – a hi-
ánypótló tevékenységgel – tartozunk a történelmi hûség-

nek, népeink között már akkor is meglévõ barátság megõr-
zésének. A Lengyel Légió ittlétét felidézõ emléktáblát Vá-
cott a Földvári téren, a nevezett emléktáblája mellett ter-
vezzük elhelyezni magyar és lengyel szöveggel. 

A tervezett emléktábla avatásban a Vác Város Önkor-
mányzata, és a Madách Imre Mûvelõdési Központ az
együttmûködõ partnerünk. Az ünnepséget 2008 májusában,
a Honvédelmi Napok keretében tervezzük végrehajtani.

Jelenleg a váci csata történelmi emlékeit kutatjuk, anyago-
kat gyûjtünk, hogy minél hitelesebben tudjunk megemlé-
kezni a nagy és gyõzedelmes csatáról Kérjük Önöket,
hogy ebben a tevékenységünkben támogassanak és az
ünnepségünket személyes jelenlétükkel tiszteljék meg.

MAYER ZOLTÁN NYUGÁLLOMÁNYÚ ALEZREDES, ELNÖK



Megszûnés helyett jubileumi évforduló

Három évvel ezelõtt a
megszûnés határára sod-
ródott a hatvani I. Rákóczi
Ferenc Nyugállományú
Honvédõk Egyesülete. Az
egyesület elnökének sú-
lyos betegségét és halálát
követõen a nagy múltú
szervezet vezetõ és mûkö-
dést biztosító székhely nél-
kül maradt. A megbízott el-
nökség csak az „életben
maradást” tudta felvállalni,
de a tagság is érezte,
hogy a jövõt a megújulás,
a fiatalítás jelenti.

A 2007. évrõl szóló be-
számoló közgyûlésen az
új elnökség arról adhatott

számot, hogy az egyesület a fõ célkitûzéseket teljesítette és a
taglétszáma is stabilizálódott. Az elsõ sikerek oka az új megol-
dásokban található. Ide sorolhatjuk az egyesületi délutánokat,
az évbúcsúztatókat, a hagyományõrzõ megemlékezéseket.

A legkedvezõbb visszhangot a szociális gondoskodás te-
rén elért eredmények keltették. Az 5. számú Toborzó és Ér-
dekvédelmi Irodával (Eger) kötött megállapodás adta lehetõ-
ségekkel élve a beteg és szociális látogatások újra rendsze-
ressé váltak. 

Az új elnökség által eddig elvégzett munka legfõbb ered-
ménye az, hogy a 35 éves jubileumi évfordulós ünnepségen
(2008. március 29) az egyesület múltjáról, a jelen eredmé-
nyeirõl és a szervezeti élet jövõjérõl szólhatunk, nem pedig a
megszûnésrõl!

MAJÁR JÁNOS NYÁ. MÉRNÖK ALEZREDES
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A gyõri nyugállományúak évzárása

A gyõri Fegy-
veres Erõk
és Testületek
Nyugállomá-
nyú Klubja
január 11-én
tartotta évzá-
ró-értékelõ
közgyûlését
a Béri Ba-
logh Ádám
Honvédszálló
színházter-
mében.

Az elnök-
ségben helyet foglalt – többek között – Varga
László mérnök dandártábornok, az ezred pa-
rancsnoka és dr. Holló Sándor rendõr ezredes,
a Gyõri Városi Rendõrkapitányság vezetõje,
rendõrségi fõtanácsos. A megyei nyugdíjas
szervezeteket Nagy Péter a Pannon Nyugdíjas
Szövetség elnöke és Bári Olga az Arrabona
Nyugdíjas Egyesület elnöke képviselte.

A Honvéd Együttes hangulatos mûsora vezette
be a rendezvényt. Ezt követõen Kiss Géza
nyugállományú ezredes klubelnök értékelte a
szervezet elõzõ évi tevékenységét, majd a
pénzügyi ellenõrzõ bizottság vezetõje a klub
anyagi helyzetérõl számolt be. A klub elnökének
beszámolójából kitûnt, hogy az egyre szûkülõ
anyagi lehetõségek, és a nehézkes pályázati
rendszer miatt számolni kell a pénzügyi eszkö-
zök csökkenésével.

FEKETE RÓBERT MÉRNÖK ÕRNAGY

IRODAVEZETÕ

A pápai példa
Január 17-én tartotta éves beszámoló közgyûlését a Pápai
Honvéd Bajtársi Klub. Az egyesület az elmúlt évben bõ-
velkedett programokban, több hivatalos és szórakoztató
rendezvényük volt, valamint kirándulásokon is részt ve-
hettek a tagok. Fõ feladatuknak a nyugdíjas klubtagok va-

lamint a nem tag nyugdíjasok összefogását tartották. A
klub nagy hangsúlyt fektet a szórakozásra, szórakozta-
tásra, így múlt évben is megszervezték a nõk napját, az
idõsek napját és az özvegyek köszöntését. A Honvéd
Bajtársi Klub ülése a 2008. év rendezvényeinek felter-
jesztésével, megvitatásával és elfogadásával zárult. A
rendezvényt megtisztelték jelenlétükkel a Nyugat-magyar-
országi Hadkiegészítõ Parancsnokság Veszprém Tobor-
zó Hivatalának vezetõi, az MH–Pápa Bázisrepülõtér képvi-
selõi, a Veszprém megyei nyugdíjas szervezeteket egy-
befogó „Életet az éveknek” szövetség vezetõi, a Pápa és
Vidéke Honvéd Kulturális Egyesület vezetõi, de eljöttek a
klub testvérszervezetei Sopronból és Tapolcáról is. A
közgyûlés keretében köszöntötte a klub elnöksége a
szépkorú tagokat, oklevelet, elismerést kaptak a különféle
sport- és kulturális téren szép eredményt elért személyek
is. A 2008-as esztendõ sem fog szûkölködni programban –
derült ki az éves tervezetbõl – többek között bekapcso-
lódnak a város Petõfi-rendezvénysorozatába, a ’48-as
megemlékezéseibe, – de nem feledkeznek el az elsõ és
második világháború pápai áldozatairól sem.



Várpalotán január 25-én tartottuk
meg közgyûlésünket, melyen beszá-
moltunk az elmúlt év munkájáról és

meghatároztuk az ez évi feladatokat.
A közgyûlésen részt vettek a térség
országgyûlési és önkormányzati kép-
viselõi, az alakulat parancsnoka, a ki-
egészítõ parancsnokság és társadal-
mi szervezetek küldöttei, és majd
száz fõ klubtag. A beszámolóban el-
hangzott, a taglétszámunk 112 fõ,
melybõl 62 fõ nyugállományú katona
és többen tartoznak a rendészeti
szervekhez. Rendezvényeinken rend-
szerint a tagság 60 százaléka vesz
részt. A kirándulásoknál a gyógyfür-
dõk – Tamási, Komárom, Gunaras –
részesült elõnyben, de a Csõkakõi,
„borúti” séta is jó hangulatban telt el.
A „Borbála Tüzérnapot” a bányász
klubbal közösen rendeztük, és utána
szervezett sportversenyen majd szá-
zan vettek részt. 
Negyedévi klubnapokon köszöntöttük
a születés- valamint névnaposokat,
és rendszeresen megemlékezünk a

történelmi eseményekrõl. Ápoljuk és
koszorúzzuk a lõtéri aknavetõs em-
lékmûvet. Honvédelmi nevelõ munkát
végzünk az általános és szakközépis-
kola tanulói körében. A múlt évben a
városi Batthyány emlékversenyt a
klubunk nyerte meg.
A katonai parancsnoksággal jó kap-
csolatunk van, és a helyõrségi klub-
ban második otthonra találtunk. Klu-
bunk az önkormányzattal – mely
zászlót adományozott – és a városi
civil szervezetekkel közös programo-
kat szervez, a polgármester rendez-
vényeinken is részt vesz.
A kiegészítõ parancsnoksággal jó
kapcsolatunk van, többen részesültek
elismerésben, segélyben.
A közgyûlést ez évben rendhagyó
módon a hastáncosok mûsora színe-
sítette.

DOBSZAI JÓZSEF NYÁ. ALEZREDES

KLUBELNÖK
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Hastáncosok a várpalotai klubban

ÜNNEPI KLUBRENDEZVÉNY ZALAEGERSZEGEN

Zalaegerszegen a nyugállományúak klubjának ünnepi
rendezvényén kerek évfordulós nyugállományú kato-
nák mellett a klubbal kapcsolatban álló társadalmi és
önkormányzati szervek képviselõi is jelen voltak. Az
ünnepségen jelen volt a klubbal együttmûködõ osztrák
bajtársi szövetség kilencfõs delegációja Güssingbõl. 
Gondos Ferenc nyugállományú ezredes, a klub elnöke
beszédében bejelentette, hogy a klub megkezdte egy
érdekvédelmi csoport létrehozását, mely a toborzó és

érdekvédelmi irodával együttmûködve végzi majd mun-
káját és kiemelt figyelmet fordít az egészségvédelmi,
üdültetési és a segélyezési tevékenységre.
Tájékoztatta a jelenlévõket, hogy a klub együttmûködé-
si megállapodás megkötésére kéri fel a Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Önkormányzatát, melyben a klub a
hagyományos klubélet feladatai végzésén túl, részt
vesz az idõsgondozásban és a fiatalság honvédelmi
nevelésében és a honvédelemmel kapcsolatos verse-
nyeket szervez.

GONDOS FERENC NYÁ. EZREDES

A közgyûlést január 14-én tartottuk
meg az egyik helyi étteremben. A
beszámolóban elhangzott, hogy a
tagságot igyekeztünk megnyerni a
rendezvényeken történõ részvételre.
Negyedévenként hírlevélben tájé-
koztatjuk a tagságot rendezvénye-
inkrõl és az õket érintõ kérdésekrõl.
A közösségi programokat – mind
nagyobb létszámmal szervezzük
meg, így a mûsoros nõnapot, az idõ-
sek napját és a karácsony köszön-
tõt. A hagyományos családi est jó
hangulatban telt el és itt szabadtéri

fõzõversennyel tettük hangulatosab-
bá a programunkat. Rendszeres a
veszprémi színházlátogatás, és ven-
dégül láttuk a pápai nyugállományú-
ak klubját, jó programmal tettük em-
lékezetessé ezt a találkozást. 
Az önkormányzat most  már biztosít
számunkra egy irodahelyiséget, de
gondot okoz, hogy rendezvényeink-
re továbbra is az iskolák éttermét
kell igénybe vennünk. 

NACSA FERENC NYÁ. ZÁSZLÓS

KLUBELNÖK

Klubélet Tapolcán és környékén



Eredményes évet tudnak maguk mö-
gött a régió tagszervezetei. A közös-
ségek mûködnek, s adnak programot,
tartalmas idõtöltést, védelmet a nehéz
helyzetetekben. Ahány klub, egyesü-
let, annyi különbözõ feltétel és körül-
mény. Ami azonos valamennyinél az
az bajtársi érzület és szolidaritás, az
önzetlen munkálkodás a valaha a ha-
za és államvédelem területén dolgozó
bajtársak érdekében. Szinte azonosak
a munkaformák és munkamódszerek
a kulturális tevékenység és szórako-
zás, a kirándulások szervezése, a ha-
gyományápolás, szociális munka terü-
letén. Vannak azonban egyedi voná-

sok, amelyek jellemeznek egy-egy
szervezetet.

A debreceni 268 fõs Bocskai István
Bajtársi Egyesület talán egyedülálló
vonása, hogy mûködik a körükben egy
40 fõs vöröskereszt tagozat. Ennek
elõnyei a segélyezésben domborod-
nak ki, természetesen a kötelezettsé-
geket is teljesítve. Idei közgyûlésükön
az egyesület egyik festõ tagja,
Oravecz András, egy Bocskai István
portréval lepte meg a közösséget.

Mezõkövesen a 22 éve titkároskodó
Gábor József nyugállományú alezre-
des munkáját köszönte meg a közös-
ség, s választottak fiatalabb személyt
a helyére. Várják a BEOSZ tagegye-
sületeit a reneszánsz kisváros prog-
ramjaira.

Miskolcon a szlovák kapcsolatok el-
múlt tíz évére is emlékeztek a beszá-
moló során. Tartalmas munkájuk mel-
lett legfõbb gondjuk az elhelyezési fel-
tételek megoldása. Ennek érdekében
erõsödött fel érdekvédõ és kijáró mun-
kájuk, amelyben segítséget várnak az
elnökségtõl is.

Nyíregyházán három szervezet is
mûködik. Beczõ Pálék a két énekka-
rukra büszkék, s arra, hogy az elöre-
gedés mellett is sikerült a létszámukat
megõrizni.

Kovács Józsefék mûszaki hagyomá-

nyokat ápoló egyesületében országo-
san is egyedülálló módon vesznek
részt az árvízvédelmi munkákban. Mû-
szaki végzettségû tagjaik az árvízi vé-
dekezés megyei szervezetében van-
nak „lebiztosítva”, s ott találhatók a gá-
takon irányítóként, ha a szükség úgy
hozza.

Ott mûködik a Nyíri Honvéd Egyesü-
let is Tóth Sándor régióvezetõ irányítá-
sával. Nagyszabású konferenciákat
szerveztek Nyíregyházán Batthyá-
nyról, Nagybányán Reviczky Imrérõl
emlékeztek meg. Gyûjtést szerveztek
a Kárpátaljai Magyar nyelvû Fõiskola
felújítására és hagyományápoló mun-
kájuk közé felvették a repülõhagyomá-
nyok ápolását is. 

Emléktábla-állításra, könyvkiadásra,
külföldi kirándulásokra készül a közel
négymillió forinttal gazdálkodó, 10. év-
fordulójának ünneplésére készülõ
egyesület.

A Nyírbátori Határõr-igazgatóság
Nyugdíjas Klubja immár BEOSZ tag-
szervezetként, a határõrség megszün-
tetése után, az igazgatóság csapat-
zászlajának átvételével, a hagyomá-
nyok ápolásában vállalt feladatokat.
Kopjafát állítottak az elesett bajtársak
emlékére s bekapcsolódtak a régió
életébe.

T. S.

Évzáró és évnyitó közgyûlésre került
sor Jászberényben, a Fegyveres
Szervek Nyugállományú Tagjainak
Klubjánál, melynek a Jász Kaszinó
adott helyet. A jászok fõvárosa min-
dig is katonavárosként volt nyilván-
tartva, hiszen hosszú éveken át szá-
mos alakulatnak adott otthont. Jász-
berényt tüzérvárosnak is nevezték,
mert itt állomásozott az 50. tüzérdan-
dár és a 92. rakétaosztály. Az alaku-
latok volt hivatásos katonái, hozzátar-
tozói adják ma gerincét a nyugállo-
mányúak klubjának, melyhez számos
rendõrbajtárs is csatlakozott. 
A február 2-án megtartott közgyûlésre
eljött Nagy András, a város alpolgár-
mester, Fekete István nyugállományú
ezredes, a BEOSZ észak-magyaror-

szági régiójának vezetõje és Nagy
Gyula õrnagy, toborzó irodavezetõ. A
beszámoló elsõ részében a küldött-
gyûlés résztvevõi megemlékeztek a
2007-ben elhunyt bajtársaikról, majd
Cserta Imre nyugállományú fõtörzs-
zászlós elnök beszámolójából kitûnt
az is, hogy még nem sikerült a mint-
egy 100 fõt – Jászberény és vonzás-
körzetében élõ nyugdíjast – meg-
gyõzni arról, hogy lépjenek be a klub-
ba. A betervezett feladatokat szinte
hiánytalanul sikerült megvalósítaniuk,
ez évi feladataikhoz is biztosítottnak
látszik a költségvetés, melynek kalku-
lálásakor ismét számítanak az önkor-
mányzat támogatására. Sikeresnek
ítélték meg a hadisírgondozással
kapcsolatos feladataikat, melynek so-

rán eddig 59 sír gondozását sikerült
megvalósítani.
E sorok írója a klub tagja hozzászólá-
sában a pályázatokon való eredmé-
nyes részvétel mellett, a saját lábon
állásra való törekvésre hívta fel a fi-
gyelmet. Ennek egyik mérhetõ alapja
a tagdíj mértéke, mely egyben kifeje-
zi a szervezethez való tartozást is. A
klub a pályázaton elnyert pénzeszkö-
zökkel többet ad vissza tagjainak,
mint amit befizet. A tagdíjemelésre
vonatkozó javaslatot egyhangúlag
meg is szavazták. Nagy András alpol-
gármester gratulált az elért eredmé-
nyekhez és kérte a tagságot, hogy
nyugdíjba vonulásakor fogadta õt is a
tagjai közé.

ERDÕS LÁSZLÓ NYÁ. EZREDES
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Új törekvések az Észak-alföldi régióban

Közgyûlés a jászok városában



Az elmúlt év végére idõzítette a vélet-
len a nagyatádi veterán harckocsizók
számára a legnagyobb meglepetést.
Olyan megtiszteltetésben volt részünk,
amire senki sem számított. Az Or-
szággyûlés elnöke dr. Szili Katalin hí-
vott meg bennünket az Országházba,
hogy átadja ajándékait a nagyatádi
Hadipark számára. Az esemény elõz-
ménye az volt, hogy a vezetõségünk
egyenruha gyûjteményeinek kibõvíté-
se céljából levelet írt az illetékes veze-
tõknek, tábornokoknak. Levelünkre ér-
demben csak a Büntetés Végrehajtás
Országos Parancsnoka válaszolt, és
egyszer csak jött az értesítés, hogy dr.
Szili Katalin egyenruhákat adományoz
nekünk a Köztársasági Õrezred dísz-
egyenruháiból. Három napunk volt a
látogatás szervezésre. Szerencsére

Pásztor István nyá. ezredes régióel-
nök és Fehér Gábor alezredes tudta a
megoldást és ismerte a mondást,
hogy kétszer ad, ki gyorsan ad. Így a
teljes vezetõség (Toma József nyá. al-
ezredes, Fekete Attila nyá. zászlós,
Molnár József nyá. alezredes, Stoff
István ta. fõtörzsõrmester, Fakó László
ta. törzsõrmester, Hortobágyi Ferenc-
né zászlós és jómagam.) a Toborzó
és Érdekvédelmi Iroda kisbuszával
idõben megjelent a fogadáson.

Fróna Imre rendõr õrnagy a dísz-
egység parancsnoka rövid alaki után
felsorakoztatta a díszõröket és szem-
be a veteránok csapatát. Régi idõk
érzései futottak át rajtunk a vezény-
szó és kardvillanások nyomán. A
Házelnök asszony beszéde után fel-
borítva a megbeszélt protokollt, a kül-
döttségünkhöz lépett. Mindenkivel el-
beszélgetett, nem sietett, mondván,
mint „somogyi lány” örömmel idõz a
földiek között. Fekete Attila saját ké-
szítésû T–54-es harckocsi makettel
viszonozta a gyönyörû egyenruhákat.
Az elnök asszony nagyon megörült
az ajándéknak, és megígérte, hogy
március 15-én Dobozi József tábor-
nok úrral meglátogatja a Hadiparkot.
Küldöttségünk ezután látogatást tett a
Parlament épületében, majd rövid fo-
gadás volt a díszegység parancsno-
kának irodájában.

HORTOBÁGYI FERENC NYÁ. ÕRNAGY, ELNÖK
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Nyugállományú katonák 
az Országház elnökénél!

A nõnapon a katonaözvegyeket köszöntjük

Központi ünnepségen, helyi rendezvényeken március 6-án a nõnapon is-
mét hagyományosan a katonaözvegyeket köszöntjük.

A megemlékezéseken köszönetet mondunk azért a segítségért, támo-
gatásért, mely nélkül igazán a katonai hivatást sem lehetett volna gyakorol-
ni. Õk voltak, akik a kiképzés, a gyakorlatok, a gyakori helyõrségváltások
nehézségeit viselték. Helytálltak a munkahelyeiken, vállalták a költözés,
az újrakezdés nehézségét, összetartották a családot, nevelték a gyermeke-
ket!

A katonaözvegyek egyedül maradva is hozzánk tartoznak, a mi közössé-
geinkben érzik jól magukat, segítenek a klubprogramok szervezésében,
figyelnek az egyedül maradottakra, elesettekre. Ismerik katonaélményein-
ket, bármikor folytatni képesek a közösen megélt történeteket.

A nõnap közeledtével a férjek helyett is a tisztelet szimbolikus virágai-
val köszöntjük a katonafeleségeket, az özvegyeket és az egyesületek
hölgytagjait.                                                            GALLÓ ISTVÁN NYÁ. EZREDES

SSEEGGÉÉLLYY  AA  RRÁÁSSZZOORRUULLÓÓKKNNAAKK

Az MH Szociálpolitikai Közalapít-
vány (továbbiakban: Közalapít-
vány) 2007. évben 34 200 000 Ft
céltámogatást kapott szociális se-
gélyezésre. A céltámogatásból 
29 200 000 Ft-ot a honvédség
gondoskodási körébe tartozók
szociális segélyezésére, míg 
5 000 000 Ft-ot a szerzõdéshez
mellékelt feladattervben meghatá-
rozottak finanszírozására lehetett
felhasználni.

A hadkiegészítõ parancsnoksá-
gok érdekvédelmi munkatársainak
megtartott értekezleten megbe-
széltük a szociális segélyezés fel-
tételével, a segélyezési javaslatok
megtételével, a segélykérõ lapok
kitöltésével, eljuttatásával, a sta-
tisztikai információk biztosításával
és azok feldolgozásával kapcsola-
tos kérdéseket.

A segélyezhetõk körébe tarto-
zók közül a szociálisan legrászo-
rultabbak körét az idõs beteg, ala-
csony jövedelemmel rendelkezõ
nyugállományúak, nyugdíjasok,
özvegyek, árvák, valamint a kato-
nai kötelmekkel összefüggésben
balesetet, egészségkárosodást
szenvedettek és azok ellátásra jo-
gosult hozzátartozói alkották.
Szociális segélyben három ne-
gyedévet figyelembe véve össze-
sen 929 fõ részesült, összesen
26 827 eFt összegben. Jövede-
lemhatárokra figyelemmel az 
51 000 Ft alatti jövedelemmel ren-
delkezõk átlag 44 000 Ft-ot, 
51 000–64 000 Ft közötti jövede-
lem esetén átlag 29 000 Ft-ot, 
64 000–77 000 Ft között vagy
afölött pedig átlag 21 000 Ft-ot
kaptak. A kuratórium az illetõ sze-
mély életkörülményeit, egészségi
állapotát figyelembe véve olyan
esetben is ítélt meg támogatást,
ha a jövedelem a meghatározott
maximális mértéket meghaladta.

A segélykérelemben indokként
fõként a megélhetést nehezítõ
lakhatási költségek, a betegség
miatt szükség szerint alkalmazan-
dó gyógyszerek árának emelke-
dése fogalmazódik meg.

GYURIS MIHÁLY



13

Megemlékezés

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Dél-alföldi Régiójához tar-
tozó Repülõk és Rendvédelmiek Bajtársi Egyesülete (Kecskemét) és a
HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. kecskeméti intézménye nagysikerû
tudományos konferenciával emlékezett meg gróf Batthyány Lajosról, a
mártírhalált halt miniszterelnökrõl.
Neves elõadók, hadtörténészek méltatták Batthyány Lajos életútját, a
szerepét az 1848–49-es eseményekben.
Az elõadásokon szép számban vettek részt a város középiskolás fiataljai,
a nyugdíjas klub tagjai, a város érdeklõdõ lakosai, valamint neves közéle-
ti személyiségek is.
Nagy örömünkre szolgált, hogy a konferencia megnyitására felkért dr.
Sárközy István Kecskemét Megyei Jogú Város alpolgármestere színvona-
las megnyitójával megfelelõ alapot teremtett a rendezvény sikeréhez.

CSÓKA TAMÁS NYÁ. EZREDES

Köszönet az 1%-ért!
A Bajtársi Egyesületek Országos
Szövetségének elnöksége köszönetét
fejezi ki mindazoknak, akik adójuk
1%-át felajánlották a szövetségnek.
Ezen befizetésekbõl befolyt 127 005,
azaz százhuszonhétezer-öt forintot a
tagság tájékoztatására szolgáló Hírle-
vél elkészítésére fordítottuk.

Köszönettel: BEOSZ elnöksége

TTáámmooggaassssuukk  aa  BBEEOOSSZZ--tt  aazz  11%%  ffeell--
aajjáánnlláássáávvaall

A szövetség tagságához fordulunk
azzal a kéréssel, hogy adóbevallásra
kötelezett klubtársaink, vagy a már
nem adózók családtagjai az egy szá-
zalék felajánlásával támogassák szö-
vetségünk célkitûzéseinek megvalósí-
tását. A honvédelem ügyéért dolgozó,
a katonákat összefogó érdekképvise-
letüket felvállaló szövetség a szolidari-
tás érzésére alapozva a pályatársak
és családtagok segítésére, támogatá-
sára számít.
A honvédelem szolgálatát vállalók, a
kollegalitást, a bajtársiasság érzését
fontosnak tartók az adóbevallással
együtt kapott rendelkezõ nyilatkoza-
ton a Bajtársi Egyesületek Országos
Szövetségét és a kedvezményezett
19021959-1-41 Adószámot írják be.
Köszönettel a támogatásért: 

BEOSZ ELNÖKSÉGE

BBaajjttáárrssii  HHíírrlleevvééll  22000088..  éévvii  eellõõffiizzeettééssee

A megrendelési határidõ 2008. január 31-ével járt le, de a szerkesztõ bi-
zottság, a BEOSZ elnökségével egyetértésben fogadja  a határidõ utánra
érkezõ kéréseket is. Az idõszakos kiadvány eljuttatásának feltétele a név,
lakcím megküldése, a postaköltség (egy évre 500 Ft) BEOSZ irodába törté-
nõ eljuttatása.

Úgy gondoljuk a Bajtársi Hírlevél egyre fontosabb szerepet tölt be az
egyesületek, a tagság tájékoztatásában, a központi elképzelések, a külön-
bözõ fórumokon (Honvédelmi Érdekegyeztetõ Fórum, Idõsügyi Tanács)
képviselt álláspontok megismertetésében. A kiadványból megismerhetjük
a társszervezetek sikeres, esetleg követésre is alkalmas rendezvényeit is.

A Bajtársi Hírlevél közvetlen eljuttatása, tájékoztatásban betöltött szerepe
tovább nõ azzal, hogy ez év elejétõl a Magyar Honvéd havonta jelenik
meg. A kiadvány nekünk szól, rólunk ír és a mi munkánkat segíti.

SZERKESZTÕ BIZOTTSÁG

Köszönetnyilvánítás

Köszönöm elnök úrnak, és a BEOSZ vezetésének a korrekt együttmûködé-
sét. Megítélésem szerint a nemzeti, katonai és határõr hagyományok ápolá-
sában, a Magyar Honvédség és a Határõrség nyugállományú és aktív tagjai
közötti bajtársi kapcsolatok erõsítésben eredményes munkát végeztünk, és
ez elismerést váltott ki a személyi állomány, a tagszövetségek, egyesületek
tagjai és a közvélemény körében is.

BÉNDEK JÓZSEF HÕR ALTÁBORNAGY, HATÁRÕRSÉGI FÕTANÁCSOS

Felhívás katonai dalbemutatóra

A Fejér Megyei Honvéd Nyugállományúak Székesfehérvári Klubja 2008. május 23-án
10 órától katonai dalbemutatóra hívja a Magyar Honvédség születésének 160. évfor-
dulója alkalmából a honvéd nyugállományú klubok tagjaiból alakult énekkarokat.

Elsõ rész: Az 1848–49. évi szabadságharc idején keletkezett katonadalok. Má-
sodik rész: A XX. század katonadalai.

A bemutató helye: Székesfehérvár, Malom u. 2. (HEMO). A bemutatóra jelent-
kezni lehet a fenti címen írásban: 2008. március 31-ig. Regisztrációs díj: nincs,
csak étkezési hozzájárulást kell fizetni.

BBAAJJTTÁÁRRSSII  EEGGYYÜÜTTTTMMÛÛKKÖÖDDÉÉSS

Szabó Jenõ rendõr ezredes, Nógrád
megye fõkapitánya nemrégiben irodá-
jában fogadta Gordos Tibort, a Sze-
mély-, Vagyonvédelmi és Magánnyo-
mozó Szakmai Kamara Nógrád Me-
gyei Szervezetének titkárát, valamint
Juhász István nyugállományú rendõr
ezredest, a Rendvédelmi Nyugdíja-
sok Bajtársi Egyesületének megyei
elnökét, aki egyben bemutatkozó lá-
togatást is tett a megye elsõ rendõré-
nél. A találkozón áttekintették a szak-
mai kamara és a megyei rendõrkapi-
tányság között készült korábbi
együttmûködési megállapodást. Sza-
bó Jenõ fõkapitány érdeklõdéssel fo-
gadta a rendvédelmi nyugdíjasok baj-
társi egyesületének helyzetérõl és
terveikrõl szóló tájékoztatót és további
támogatást ígért.



„A honvédelmi célú társadalmi szerve-
zetek a HM Honvéd Kulturális Szolgál-
tató Kht. intézményeinek legfontosabb
bázisai” – nyilatkozta Kovács László –
a társadalmi szervezetek vezetõinek
szervezett találkozó bevezetõjében. A
programra a Stefánia Kulturális Köz-
pontban került sor 2008. február 5-én,
létrejöttét a jelentõs igényjogosultsági
állományt tömörítõ szövetségek, ala-
pítványok, egyesületek társasággal
való együttmûködésének hatékonyab-
bá tétele indokolta. A társaság 18 in-
tézményében mindösszesen 91 olyan
társadalmi szervezet kap helyet, me-
lyek honvédelmi érdekeket szolgálnak:
bajtársi közösségek, katonai hagyo-
mányõrzõk, kulturális misszionáriusok,
érdekvédelmi szervezõdések, a hon-
védség és a civil társadalom együtt-
mûködését szolgáló baráti körök. Eze-
ket a társadalmi szervezetek tömörítõ
szövetségek elnökei találkoztak, mely-
nek leglényegesebb gondolatait szed-
tük most csokorba. 

A találkozót Molnár István, a Társa-
ság ügyvezetõje nyitotta meg. Szólt
arról, hogy a Kht. eredményes évet
zárt ugyan 2007-ben, de sajnos az
idén sem számíthatunk több pénzre,
az intézmények fenntartási költségei
pedig egyre növekednek. Külön ki-
hangsúlyozta, hogy a társadalmi szer-
vezeteken keresztül tudják mozgósíta-
ni az igényjogosulti állományt. Létük,
tevékenységük fontos a szakmai mun-
ka szempontjából is.

Ezt követõen a találkozó házigazdá-
ja, Kovács László, a Társaság szak-
mai és kereskedelmi igazgató helyet-
tese tartott tájékoztatót. Többek között
elmondta, hogy minden erõfeszítésük
ellenére az intézmények folyamatos
kiüresedésének lehetünk tanúi, a hiva-
tásos és a parancsnoki állomány te-
kintetében még mindig érzõdik a távol-
ságtartás. Ezt erõsíti, hogy az infrast-
ruktúra nem fejlõdik, a szolgáltatási
struktúra pedig már nem felel meg az
elvárásoknak. Éppen ezért az intéz-
ményi munkában lényeges változá-
sokra, szakmai megújulásra van szük-
ség. Mint mondta, „Nem várhatunk ar-
ra, hogy az alakulatok kérésekkel,
igényekkel álljanak elénk, ki kell alakí-
tanunk azt a szolgáltatási csomagot,

menüt, amit fel tudunk ajánlani részük-
re. Az állami ünnepekhez, családi ren-
dezvényekhez, alakulati-, fegyvernemi
napok megszervezéséhez, és közmû-
velõdési délutánokhoz ” Sipos Géza, a
Bajtársi Egyesületek Országos Szö-
vetségének elnöke szerint komoly
üzenete is van ennek a találkozónak,
amit rendszeressé kell tenni. A
BEOSZ és fiókintézményei érdekeltek
az intézmények létében, mûködésé-
ben, azt is tudomásul veszik, hogy ko-
moly gazdasági érdeknek is meg kell
jelennie. Véleménye szerint a katonai
feladatok segítése tekintetében több
olyan szolgáltatás bõvítési lehetõsége
lenne a társaságnak, amit ki kellene
használnia, például a toborzás segíté-
se, az e-Magyarország internetes
szolgáltatások kiszélesítése. Végeze-
tül javasolta, hogy a folyamatos kap-
csolattartás érdekében jöjjön létre
munkacsoport, akik az együttmûködés
napi, gyakorlati kérdéseit megvalósít-
ják, s amelybe valamennyi szervezet
delegáljon szakembert.

Szelekovszky Ernõ a Honvédség és
Társadalom Baráti Körök Országos
Szövetségének alelnöke hozzászólá-
sában kiemelte, hogy a HM Kommuni-
kációs és Toborzó Fõosztály havi
rendszerességgel szervez hasonló ta-
lálkozót, ami céljában és tartalmában
is más, mint a mostani, egymást
ugyan nem helyettesítik, de jól kiegé-
szítik. 

Aranyos Károly – a Honvéd Kulturális
Egyesület elnöke elmondta, hogy az
élõ kapcsolat jó példája a 2008. januá-
ri Magyar Kultúra Napja rendezvény-
sorozat, ahol a laktanyákban, intézmé-
nyekben sikeres programokat bonyolí-
tottak le. Javasolta, hogy a társaság
jobban nyisson a fiatalok felé, ez jelen-
jen meg a programokban. Szólt a
„Kultúrkávéház” programsorozatról, és
a hadtörténelmi témákban ajánlott
rendhagyó történelem órákról is. 

Görög István, a székesfehérvári
Honvédség és Társadalom Baráti Kör
elnöke, mint mondta kettõs minõség-
ben van jelen, így katonai minõségben
az Összhaderõnemi Parancsnoksá-
got, illetve a katonai szervezeteket is
képviseli. Kritikusan szólt arról, hogy
sajnos a „belsõ” közvélemény sincs

tisztában azzal, hogy miként változott
a honvédség, mik azok az értékek,
amiket a 30 éves átlagéletkorú állo-
mány képvisel. „Tudomásul kell venni
– mondta –, hogy teljesen megváltoz-
tak a viszonyok, munkavállalókká vál-
tak a katonák, az igényeik és szük-
ségleteik is mások, mint amit évtize-
dekkel ezelõtt megszoktunk. Tanúi
lehetünk annak, hogy önkéntes kö-
zösségek, zárt kaszinó klubok szer-
vezõdnek állománykategóriánként a
laktanyák bázisain, saját programok-
kal. Az intézmények esetében felve-
tõdik a kérdés: Mire alkalmasak? Ké-
pesek-e a megváltozott körülmények-
hez igazodni? 

Szekeres István, a Katonák a Törvé-
nyességért és Jogbiztonságért Köz-
hasznú Alapítvány elnöke szintén
hangsúlyozta a korrekt együttmûkö-
dést, elsõsorban a Stefánia segítségét,
amit a szervezet összejöveteleihez
nyújt. Szólt arról is, hogy a nagy ren-
dezvényeknél maga is tapasztalja az
érdektelenséget, de ez döntõen szer-
vezeti, szervezési probléma. Kihang-
súlyozta, hogy „… közös programok-
ban is gondolkodnunk kellene, hiszen
mindannyiunk érdeke például a HM ál-
tal elõkészítés alatt lévõ humánstraté-
giáról, idõsügyi stratégiáról közvetlenül
értesülni.” Felhívta a figyelmet arra is,
hogy a honvédségnél ismét felszámolt
humánszolgálati rendszer után maradt
olyan ûr, s ez akár kitölthetõ lenne a
klubhálózat segítésével is. 

Kovács Imre, a Honvédségi Nyugdí-
jas Klubok Országos Szövetségének
ügyvezetõ titkára kritikusan szólt a kö-
zönségszervezés hiányosságairól,
mint mondta, „csak akkor képesek
mozgósítani egy-egy rendezvényre,
ha arról megfelelõ idõben kapnak tájé-
koztatást.” Nehezményezte, hogy a
korábbi gyakorlattól eltérõen nincs
rendszeres budapesti összekötõi meg-
beszélés, pedig mint mondta
nélkülözhetetlen a közös tervezés.”

Kovács László a találkozó zárszavá-
ban eredményesnek minõsítette a
munkamegbeszélést, és az elhangzot-
tak alapján összefoglalta azokat a kö-
zösen kialakítandó feladatokat, ame-
lyeket a következõ találkozóig célsze-
rû elvégezni.
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Társadalmi szervezetek a klubokban



A BEOSZ elnökségének soros ülése
2008. február 12-én, 10 órakor került
megrendezésre a Szövetség székhe-
lyén Budapesten, a Kerepesi úton. A
rendezvényen Hild Imre, az OTP Élet-
járadék Zrt. vezérigazgatója napirend
elõtti felszólalásában a múlt évi együtt-
mûködés tapasztalatait összegezte.
Kiemelte a gyümölcsözõ és sikeres
együttmûködés jelentõségét, felvázol-
ta a közös célkitûzéseket, illetve rövi-
den ismertette az OTP Életjáradék
Program fõbb pontjait.

Ezt követõen Sipos Géza a BEOSZ
elnöke és Hild Imre az OTP Életjára-
dék vezérigazgatója együttmûködési
megállapodást írt alá a 2008-as évre:
az OTP Életjáradék Zrt. továbbra is tá-
mogatja a BEOSZ-t, a Szövetség cse-
rébe lehetõséget biztosít a tagszerve-
zetek klubnapjain és egyéb, nagyobb
rendezvényeken történõ tájékoztatás-
ra és támogatja az OTP Életjáradék
Program megismertetését a BEOSZ
tagjaival.

Az életjáradék konstrukció lényege,
hogy a 65 év felettiek úgy tehetik
készpénzzé ingatlanvagyonukat, hogy
azt életük végéig használhatják, javuk-
ra az OTP Életjáradék Zrt élethosszig
tartó lakáshasználati és életjáradéki
jogot jegyeztet be a lakóingatlan tulaj-
doni lapjára. Életjáradéki szerzõdés
esetén az ügyfelek egyösszegû elõle-
get kaphatnak, amely elérheti a laká-
suk értékének 33 százalékát, továbbá
havi járadékra jogosultak, amely éven-
te az elõzõ éves inflációval növekszik
(növekedés évente max. 10%). A tár-
saság továbbá fizeti a teljes közös
költséget (a lakás fûtési díját leszámít-
va) és a lakóingatlan biztosítását (a la-
kóingatlan biztosítás az ingóság bizto-
sítását nem tartalmazza, de az ügyfe-
lek jelentõs kedvezményben
részesülhetnek, amennyiben az OTP

Életjáradékon ke-
resztül az OTP
Garanciánál, vagy
jogutódjánál köt-
nek ingóságbizto-
sítást).

Az OTP Életjára-
dék Zrt. –az ügyfe-
lek igényeihez iga-
zodva – további ki-
egészítõ
szolgáltatásokat is
kínál: a program-
hoz csatlakozó
minden szerzõdött
ügyfél számára
névre szóló OTP
Életjáradék kártyát
állít ki, mellyel az
ország 1500 üzle-
tében vásárolhat-

nak kedvezményes áron és üdülhet-
nek „nyugdíjasbarát” szálláshelyeken.
Az OTP Életjáradék Gondozási Cso-
mag keretében az OTP életjáradék
Zrt. partnerei kedvezményes díjú ott-
honápolási, gondozási és egyéb segítõ
szolgáltatásokat kínálnak. A szintén
kedvezményes díjjal igénybe vehetõ
OTP Életjáradék Életvonal olyan 24
órás távjelzõ rendszer, amely az ügy-
felek biztonságát szolgálja, elsõsorban
vészhelyzet esetén. 

Minden hónap elsõ szerdáján, az
OTP Életjáradék Zrt. központjában az
érdeklõdõk (Budapest 1062, Andrássy
út 100., Korona terem) nyílt nap kere-
tében ismerkedhetnek meg az Életjá-
radék Programmal. Az eseményen a
Program részletes bemutatása mellett
a résztvevõk kérdéseire szakemberek
válaszolnak, illetve a Programhoz ko-
rábban csatlakozottakkal készült ri-
portfilmet is megtekinthetik az érdeklõ-
dõk. Ezt követõen az ORFK munkatár-
sának elõadását hallgathatják meg a
bûnmegelõzésrõl, majd igény esetén
lehetõség van személyes konzultációra
a területi képviselõkkel és a jogászok-
kal.

A következõ nyílt napok idõpontja
2008. március 5., és április 2., 10 óra. 

A nyílt nap résztvevõi prospektust és
tájékoztató anyagokat is kapnak, hogy
késõbb, a rendezvény után, otthon is
tovább tudják gondolni a cég által kí-
nált lehetõségeket. A nyílt nappal kap-
csolatban bõvebb információt a (06 1)
427 2927 telefonszámon kaphatnak
az érdeklõdõk.

Bõvebb felvilágosításért hívja az
OTP Életjáradék Zrt. területi képviselõ-
it:

Dr. Veres Mária Tel.: 298-4832, 06-
70/708-1901

Gulácsi Attila Tel.: 298-4829, 06-
70/708-1914

Igény esetén az OTP Életjáradék
munkatársai szívesen ellátogatnak az
egyes tagszervezetek klubnapjaira,
ahol prezentáció keretében bemutat-
ják a programot, írásos tájékoztató
anyagokkal látják el õket, illetve vála-
szolnak a klubtagok kérdéseire. 

Újabb együttmûködési megállapodás az
OTP Életjáradék Zrt. és a BEOSZ között
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