
TK:K
A Bqitársi Egyesületek országos Szövetségének időszakos kiadványa

A kiadvánv |é.ítésmentes. sokszoÍosítható'

A katonanewzedékek VI. arszógas taldlkozója eIé
A BEosz m€galakulása ólá kezdemény€zó szercpet tölt be a ma'

gyar katonai hagyonányok ápolásában, katona elődeink negbecsülé
sét és liszleletét elósegító bemutatásában' Ebben az évben október
ll-12{n Balatonk€nesén - immár VI. alkalommal - kerül .'sszehí.
vásra a kalonanemzedékek la1álkozója, amely a Magyar Honvédség
megaiakulása közelgő 150. évfordulójáról való m€gemlékezés indító
rendezvény€ lesz'

A magyar nemzeti hadsereg alapjait gr. Batthány Lajos miniszteF
elnók fektette le 1848. év lavaszán, amikor bev€zette a kötelező nem'
zetóíi szolgálatot' s felállítotla a2 ehő tíz honvéd zászlóaljat' szeptem
berben p€dig bevezelÉk a köt€lezó katonai szolgálalot, s a honvéde.
lem ügye nemzeti üg8yé váh' Az onzágos Honvédelmj Bjzothány
1848 november 27.i halározatlínak végÍehajlására a honvédelmi mi
niszler r€nde1et€ kimondta, hogy a magyar hadsereg osztatlan €gységű
és neve ''lúa8yar Honved sereg',. Ez azonban nemcsat formai néwál.
tozá5t jeient€tl' hanem azt kívánta kifejezni' hogy mind€n küls6, ide.
gen befolyástól mentes nemzeti hads€reg lehet csak garanciája és leté.
tenényese a születó Magyar ffigge enségnek.

Minden hadsereg geÍince a tiszlikar. A foÍmdaloÍn vezet6inek ko'
moly feladalot jelentet! a kalonailag jól felkészűlt lisztikar megteÍem.
tése. L€lkes, fialal ön*éniesekben Ugyan nem volt hiány' de ezek ka.
tonai.szákmei felkésziiltsége, tapasztalata igen hiányos volt' A hon.
vénsereg jól f€lkéJrüli tisztjei, tábomokai elsósorban az ország terüle.
tén állomásozó cs' és kn..i hadser€g ezredének lisztiiaJából kerültek
ki, maguk}ál hozva annat szeIl€niségét és hagyományail egyaÍánt'
E2Ék a tisztek jó Íészben császáÍbú nemesi' polgáÍi vagy katona csa]á.
dogokból száÍmazta}, oszts& katonai iskol&b2n nevelkedtek' a csá.
száÍa fel€ski'dtek és most - a társadalmi forradalom hálására - dönte.
niiik kell€tt Ma$/amnzág mellelt va8y ell€ne. Egyes ezredeknél a Pa.
nncsnokok, máshol a tisÍi gyűlés,.a v€gyes bizottságok vagy a kato.
na tanácsok döntöttek arról' hogy az ezr€d hová á[. A többség - els6.
sorban magyar n€mz€tisége miatt és az 1848.as forradalni eszmék
hátásárá _ á honvéd sereg mellett döntött, de nem kevesen csak ezíed
beosztÁlk Évén ]e$ek szabadgághősök' illewe lázadók' A tisztek ez.
rci csupán katonai kötel€sség őrizetből, becsületből teljesítelÉk köl€.
lességÍiket. Gondoljú meg, hogy a Habsburg szellemí katonai nevel.
letésű tiszlek mily€n nehéz elharírozás €lé kerültek' Utólag megítélni
vagy eÍÉ]ni termész€lesen könnyú' de ott. akkor az adott helyz€tben
és pillanatban' az egész éleEe kiható döntést hozni bizony emb€í pÍó.
báó er6t' a nemzet és a katonai eskü közötti konfliktust, IelkiismeÍeti
vívódást kövelelt, s nem kevesen próbállak ez elól' ha lehet - kitémi'

Mily€n 'apasztalati tanúlsá8gal szolgál számunka az 1848.as hon.

védsereg m€galakulása' tiszti karának megteremlése. sik€rejk és ku.
darcaik, a vereséget követ6 negtollásban való .észesedésük? A ma'
gyar tödénelem során a kalonaliszt többször keÍiilt még hasonló vá
lasztás és dilemma elé' Evszázadunk éles hazai, politikai és lársadalmi
fordulatainak a hadsereg tiszlikaJa mindig kárvallottja vol1; 19l8'ban
és l919.ben ugyanúgy' minl l945.ben vágy 1956'ban' Hol jobbÍól'
ho1ba]ról .'v€rtek el mjta a Port.' teljesen függetlenül az egyes tisztek
erkölcsi.politikai.' katonai. emberi magatanásától, meggyózddésétól
d) hovalanolásálol' A honved liszukaí 1818 Jún i. - meg ló ne.
hányszo. állította a politika eíkölcsi lelkiismeÍeti di]enma. váhág elé'
Többször kell€tl dönlenie ,,felesküdjön vagy ne''' aláíja vagy ne'.' hi
vatásához l€gyen hú vagy a változó politikához' a mindenkon hala
lomhoz? Mién mindig ő a vesztes] holott nem ó ,,veszeÍi e] soha ̂ z
országot''? A magyar tatona mjndEnkor abban a hitben fogott fegy.
ve!! harcolt és áldozta éleÉt. hogy a haza parancsát és katonai köte.
lességét teljesíti' hogy tóle €zl a haza éÍdekei követeli' szolgálaiít €n.
nek fudalában a legjobb kalonai értékeket és erényeket felmulatva lál.
ta el' Hogy sokszoí félíevezeíék' hogy idegen éídekek szolgálat.íba
állíloltá} (ami mindig csak utólag deÍüIt ki) azéÍt minden bizonnyal
nem őt terheli a felelósség, ó mindig csak a katonaj kölelességét telje
síette.

Az 1848.as bonvéd seleg megalakulása és l50 éves tt'I1énete arrá
!észtet bennünke|' nézzünk szembe a valós helyzettel és vonjuk le a
szűk#ges konzekv€nciákal' Az elsó és második kalonanemzedéki la.
lálkozókon negtöíént ez' ez a belátás erednrényez& rnegbékélésüket.
Egyetéíettek abban' hogy a hivalásos kalonákat solszor íélte meg a
győztes politikai hatalom ig^zságlalanul és - az l848'as honvédsereg
lisztjeihez hasonlóan - sokzor voltak a poLitiká revans, a bosszÚállás
áldozarai. A magyar lörténe]emben ma talán ei6ször nyílik arra leh€'
tőúg, hogy - a nyugati polgári társadalmaknoz hasonlóan - a hadse.
reg. a katona és a politika hátáÍozottabban elválaszlódjék egymástól.
BáÍ a hadsereg az ál]ami politika eszköze. a hadseregel a po]itiká irá.
nyíia' a katona az államot szolgálja' de a politiká1nem ő ''csinálja' és
nem feladata vizsgálni annak helyes - vagy helylelenségét (ami
egyébként is mindig utólag d€rül ki). A katonát tehát nem a polilika
c€l.jajnak han€m a kalonai szolgáat eszmei alapjainak és a katonai hi.
valá5 jellemz6 éíék€inek kell vezerelnie. Az eszmei alap pedig nem
lehet úás mint az össznemzed éÍdekeket kifejez6 hazáfiság és haza.
szerctel a nemzeti óntudat és önérzet. a katonai hivatás éíékei közé
pedjg a magas szintű kalonai szahudás' a sajálos lársadalmi jelentő
ség, a testületi szellem, és a bajtáísiasság, laÍoznak.

A közel 150 éWel€ze16tt a honvédse!€g megalakílísa és a honvé.



delem ügye össznen,eri tigg]'ó !Íll' kifcjezte, reple7entÍha a tügget.
]en Ma$alországot' Azóla hosszú é\ Íijgiis Utll lett meg a \'laoyal
Honvédség' Ma isnél vannak lchcrőséeeink m.r. hogy a hon!édelem
Íigye '.nemz€ti Íigy'(]993' éviCx lv ) lcgyen. a Magy!Í Honvédség
pedig a fiiggellen Magyalország szulereníásínak kirejczőic. ic|kópe
lehet' Az l993' évi honvédelmi tÖÍvény - a 150 évvel ezclőlli hNg)o
mántÍa és ó ékekle épíve .ssznenlzeti érdekek€t kö!et' amikoÍ
meghaláÍozzá, hogy az orszÍg honvédelmi képességeinek i'enntafiásí
ban a fegyveÍes eÍók nellett apo|gárok ha7afias elkolelezeÍségére és
áldozal készségélc is épíeni kíván' De vljon a mai nigyal táIsada-
]om egységesen azonosul e a honvóde|mi tijNény ei €! elóíIÍsávrr]]
Nem valószínÚ' M3 a honvódelcm nenr kap a lá^ldalomlól egységes
és e8yéItelmű. az elváínak Ínegtelcló línogltáí (sőtl). ené|kúl pe
dig l honvédelmi tÓrvényben e]óííak csak az óhajok kalcgóri.Ú'iba
so.olhalók' Ezért a BEosZ számolva azzal. hogy mind aZ ÍllJnri.

BDoSZ Dlnökség állásfoglalása
a HOSZ felhívásával kapcsolatban

Á Bljtársi Egyesü|etck o.s2á8os szÓvetség€ E|nökség€ a
Honvéd szaksze.velet, (HosZ) áltáI tervez€tt Utcai demons!
rációYal n€m ért eglet' áz ázon lakj .ész!ételre ta&iait nem
morsisitj!.

^ s7ov€lség a HontédsÉgi ErdekegJcztető Tanácsban! án.
nlk tágjáj!ál tgyÜtlműködle' !álámint más érdekegJezletósi
nnjdon kíYánja érvény€siteÍi és kép!is€|ni taBiai érdekeit.

A szijvctsóg ta8sá8ának, így az ejnijkségnek mindi8 is e vo1t a
véleménye s a7 eryelik a HosZ éval' hogy a haderő átalakíás
egy éwe] lÖnénó clórchozllalával e8yide]ű]eg az új illelmények is

A lárca l998.as Lóltsé8vctési tenének vitájal(or hangsú|yoz.
mind a társldalmi szeNe7€
l €k' a civil sZtél! is követi a
150 évvc l  eze1ótt i  hagyo'
mányi' erő|eszílésekel tesz
a bonvédelem ügyében kia
]akult nem éppen megnyug.
tató kép kedvez6bb ilányÚ

A k ' t ton!nemzedékek
szélest'bora va|amennyi
lalálkozón ki|ejezte azt a
szándékál' hogy erőfeslíté'
sekel  tesz a honvédelem
ügyének széleskölű táno8a
1áSának elnyerésére. össZe
kíván fogni minden olyan
társadalmi szeIvezel t € l .
ame]y a honvédelem ügyé.
ben egyúltmÚködésre kész'
Támogat és segít minden
olyan célkitűzést. amely a
magyar állampoleáIokban
€ l sósoÍban !  magyar i f jú
ságban scgíi felkelteni és
fennta ani a hazltil}s önéI
z€tet, a nemzeti önludatol ós
önbecsülésr. hogy kivállsuk
b e n n ü k a h a z á é r t . . a ] 5 0
évvel ezelótti honvédseÍeg
katonáihoz hasonló - hon.
véde|mi felelősség érzetet. a
mai Magyal Honvédség és
kalona iránti rokonszenvel.
Csak ez 1ehel vezéreszmé.
n}e minden kltoílnemze
déki  la lá lkozónak '  legyen
báImi is a negtárgyalásra
választott téma'

D|. Hcrc,eqo||ó |ryú'
czÍedes

a Balassi B. B. E
e|töke'a BEOSZ

elnöké8ének tdq]a

luk' hogy i kalonÍk illetmé
!yét Iöbbé'k€vésbé rendezó
új bérlÍblázat életbe lépteté
sének lehelőségéÍe a szolgá.
|ati löNény szerinti idóponl
ban ]999' Januá! eheje
mi sem ]átuÍk bi7tosfuékol'
De addig, és csJk addi8'
a BEosZ hajlandó tüÍe|em.
me] lenni, és taejait ez irány

A fegyYeres szoIgá|áto1
te|jesítók ulcai d€monstrá.
ciója esetén fennáll annak
veszélJ€' ho8J egyesek poli.
likai cé|ok.a is f €lhasznál.
hat ják azt .  Ez e||entétes
aIapszabálJunkka|'

Az éÍdek€k érvénJesíté.
se során az ulcai vé|émény.
nyi|vánításrá történő noz.
gós i tást  csak a | €gvégső
€setbén tártjuk elfogadható

Az elnöksé8 szclnt máÍ
óvtizedek óta minden Íeg}.
veres kaloÍíÍak trbb bért
kc1lene kapnia,  Az á l lan
azonban csak az idén te l t
konkét lépéseket a béIelma'
radás csökk€nlésére és lelt
Ígéretel e8y jóvő évi' infláci'
ót tneghaladó béifejlesaésre'
A BEOSZ a 23,5"/, os e'ne
léí a béftárgyalás alapjánal
l €kinri, az 1999' januá' l jei
bérbeállás megva1ósíhatósá.
gának irányába mutÍó lépé
sekól kíván tár8yalni' Mind
ezl nem a magyar HÍsada
lon elleheletlcnüló réte8ei
rovásáIa kíviinja elémi. de a
rájuk való örÓkös hivalko
zást sem tudja tovább figye'

Bud4Nr, lt97..rlprmbo ts-in

BEosZ Elnöké8e

KELET] oYöRGY ÚR|
MagyuÍKöztátsasághonvédelniminiszleE

Budapsr

TISZIELT MlNIsz'tlR ÚR!

A Bajtási Egyesületek oszá8os szövetségének Elnöksége a BajláÍsi
Elyesületek' valanint a heLyólsé8i Nyugdíjás KIubok felhatalmazásai alap
já! - köszöneÉl és nagyrabecsü]ését fejezi ti Miniszler Umak a Honvédelmi
Miniszrédun által nunkálknoz nyújtott anyaBi ' erköhsi táóo8arásért.

Me88yőzódésünk szennt a rÍnogálás elősegíleÍc a hazanmsdB üzéséíet
mé]yílését a lárMdaloIn e8yes köÉiben' a hTnvéde|em táNadalmi bázisána-k
szélesítését. Az any.8isegÍtsé8 hozzájáJlll' bogy a boszú évlizedekig a haza
szol8álatábÚ á1ló,jelenleg nyugáIlományú katonák lovábbla is kötődjenek a
Ma8ye Honvédséghez' élő és hasznos kapcsolatol laísanal( fení ú alakula.
tok}al, valaminl saját kózö$é.Pijkön belül lehetőség lccyen ha szeÉny ke'
Plek közd|t is alrivatásos szolgálad idején negs7okott szeNezetiélet kiala
kílásához. kultuÍális és karitatív levékenysé8 vélzéséhez. Munká.jukkal hlté
kTnyan szolgálták a honvédclcnr üevét'

KöszönjúI. hogy bevonlak bclnünkct a tárca Minlii feladalok véIenénye.
zésébe, hogy lehelóséget kaplunk a hon!édclcm úgye órdekében aklíVan dol.
gozó laelaink e]isnreneléséle. s hog) ne8úzteló jelen]éüt\c| se8íették a

Mindezek egyútt!élc ! ntugá]lominyú kaloMk és hozzila ozók kij!é
ben növehék . biz.lnlt a honvéde|nri vczctés és mjla kereszdil a komúny
ilánl' E széleskórij muíta Úedúén}eként. bizo.yo\ foki8. kedvezóen válroz.
tak a nyu8illományÚak élelkörtilnényei' és jdlulr á legÍászoru]labbak yoci.

Mi lovábbla is vállaljuk. hogy sajól fórumainkon me&jeleníÜiik a úlca táF
sadalni és honvédelmi polirirli. huná! e.óforás güdálkodási érdekeí' se.
8ítjÍik a vé8.ebljláshoz kapcsolodó dóílési folylnatolill

TISZTELT MINISZTER ÚR|

Köszönetijt* tolmácsolásávál egyidejúleg annak a leményÜnlnek adÚk
kifejezést' ho8y a Honvédelmi Minis'ériuÚ l 997. évben is az eddi8i 8yalo.
lalí fol',taÚa. nem csökkenó méNú konl@t segíséget nyújla Szövetsé
günkbe tömi'ÍiiltszeÚeleteknek nemescéknűzéseiíthaiékonyabb rhegval6.
sílásához. a több tízefts íagysá!Íendú nyugál]ományú kaloÍá} kültulális és
szociális belyzeléDek javitásához' kózóségel álalító munkájuk fejleszlEsé.
hez. Hiss!ük, hogy ez a munta.jövóben mé8 jobban kisugárzik a tá6ada
lom egészéíe' s tovább fokozódik a társadalm megb€c!ülése a honvédel€m

Tis4elerbt:
sipos Géza eaedes
a BEOSZ elnÓke
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A jelenle8i helytt éíékelése az elmúlt évre
vonalkoztatolt ada1ok aláPján á kÖvetlező
me8áuaPítá.otbm foglalható ö$ze' A vizs8ál
id6szakban 1996' jaíuáJ l.je és ]996' de
cember 3l.e között a táÍsádalni változálok
és a hoívédsécnéI b.következe|Í sze|leze|i
koszerűsítés hatására' a szociális felada1ok
végrehajtása nehezebb€ vá]l és a kezdeti slabi.
Iizálódás elleíére a szociális gondoskodás
srewezeti' személyi és myagi fellételei nen

A nju8díj$ kalonák és ho'zátartozóik
szociális h€|yzete dapY.tőan negfe|€|ő szin.
lú. Dönlő többségiik anyagi h€lyzle' családi
körülnénye' l'kásvislonya - a tá.sadalom
tóbbi nyugdíjásához viszoniív! - m€gnyug'
tató. Dgyhármadu& azonban - a |akásfenn.
tartási és megé|h€í€si költségek to|Jamatos
nóvekedése miatt - n€héz &nyryi körü|mé.
ny€k ktizótt él. A goldok oldására. e.yhítésé-
r€ a kato.ák jogállásáÍól szóIó töívény me&je
lenése' a szociális münkát és kecyel€ti levé.
keíységel szabályozó új lendelkellek hatály.
ba léÉse sem biztoíl negnyugtató negoldási
forÍnáka! lehelóségeket'

Ilarmincezer nyrgdíjas

A HM 8ondozási lórbe tanozó .yu8állo'
íúnyú katoná} lélszána u elmú]t négy évben'
e$íészt a honvédsé8ból töíénő nagylitemú ki.
válás' másrésí a katonaj rebabililáció folya'
matos vé-82ése miat érezhet&n növekedeí' Az
eltelt négy évben közel 6'000 fós lászánniive.

A jogosultsá8ok (kedvezmények) az 1996'
decemberi adatok és helyrt alapján ] 8 000 fő
hoívédségi nyugáuonínyú katonáÍa' ?000 f6
tazzá|anozóÍa (özveEyekláNák) és 4.72l fó
rehábili1ál1 személyre' összeseí njntegy 30

A nyu8á|lonányú kalonák !ömét! |€gmo-
bilabb részét (a nyu8díjas klubokban társadal.
mi levékeíységel végzók, a nyu8díj mellelt
munkát vállalót' stb.) - számaÍányuk és
egá,zségi ál|áPotu} a|aPján is - a 41-65 évo-
s€k csoportjába laÍtozó állomány képviseli.
Ebbe a @portba u ez€r f6 larto'ik'

Ielenlós létszámot (24%) képvis.ln€k a koF
kedvezréíyes, illetve a rck}4tnyu8díjas ka'
tonák' akjk né8 nem töllötték be az 55. élet
évükel Emek döntóen a éveilénti nagy Iét.
szánú kiáJamlás az elóidézóje, b]szen a Ma.
8yar Hoívédség átszervezése' az atakulalo!
megszúnése' a kolkedvezményes nyugdíjra jo'
gosltó szolgálati idó negléte mia11sokm hagy.
t]át el a honvedséget' ] 99ó.ban a .oktet nyu8
áIlományba kerültek élelkor aÍánya 47 éy, a

leljes jogí nyugellátásal nyu8díjazotlat 5l
éves korítlaggal nenlet el nyugdíjba. Ez az áI
lomány a nyugdí me]Iett tovább dolgozik és
becslések szeriít 25-30% százalékuk vállal

A nyu€dÚas ka1onák közül sajnálalos fiT'
don csa( 12% éÍj el a 70 évnél időrcbb koí' a
80. életév b€lijltésére csupán l-2%.uknak va

A nyu8álománybe lévó katonák átlagélel
kora - fi8yeleDmel ara' ho8y jelenlós azok
száma' atik a szolgálati nyu8dÍjkolhaláÍ (55'
év) elóÍ váltak ki a honvédségb6l 58'9 év' A
táborÍokok' tisztek' tiszthe|yeltesek k.iré.
beD' Ú .|ha|álo.ási statiszlikát a|apul !éve a
9árhaÍó é|úkof 67,7 é9 alállágosaÍ nyu8á|.
|ománJbán tö|lött évek szánt t €hál l(ibb
minl tíz éY. Nyu8díjasaink ttbb. mint fele az
€]núlt Íz évben vonull nyugállonányba, e8y
bmaduk alig it éve élvezi nyugdíját.

Rourló egéezeég

A2 éleüori sajátossággal e8yütt jáÍó e8és2.
ségi problémák ugymúgy jeIeítkeznek a n}rug
állonányú katonáknál és hozltanozóikná is,
njnt a tásadalom hásoíló koní tagjainál' A
gondozott á||omóny ni en násodik lagia
b€teges' több minl 25 százaléka idősakon.
ként' 13 száza|éka p€dig r€nds'er€s€n onosi
k€ze|ésre szo.U|. Á nozgásko.látozott és ágy
hoz kÖtott betegek száma minte8y 2 százalék.

Ezek a Éíyek' nelyek a tenszenj családlá'
togatások süán' iLLelve a íyugállományú klu
bok kózrenűködésével jul.ak lüdomásunlca'
eB}Tészt Úa hívját fel a figyelmet' ho8y a ma
még aktíY' munkaképes hivalá,sos á||omány
je|enlós része b€t.gséghordozókénl kerü| ki
a honvédség á||omán}ábólj rokkantkéIt Yo.
nul nyu8állonánybá. Másrészt ana utalnak'
hogy csökken a nunkabíó, önellálGképesséc'
Íomlik e életszíívonal meglaíásának esélye,
csak kisnéltékű lehetóség nyflik az e8észség
negóEésíre' javílására' Á honvédség á[ál biz'
tosiloll egészségúcyi el]átás köréb€n a.yu8ál'
lományÚakal me8illeli d odosi' szakoryosi'
kórházi' szanatóriumi' fo8ászati. válámint a
8yógyszeÍel és gyógtászati segédeszközzel
való euálás' lovábbá betégotthoíi ellálás és a
betegség utáni gyógyüdülés'

A2 életkörüIményeket javító l €hetőség'
hogy Ú állomány bet%sé8 esetén ÉitéÍó ott.
honi ápolása negoldottnak tűnik' csáládlagok.
kál' rokoíokkal egy &Iepülésen' szol8álati
va8y az utóbbi időben relvásá.ox saját fu1ai
donú lakásban la}ik a 8ondozotti állonány kö.
zel 90 százaléta' €cynegyedük gyernekeivel
közös háztartásbm él' A nyu8áilonányú tisz'

tek, lszthelyetlesek dönlő többsége családos'
az özv€gyek lózel kéthÚmádá azonbm lelje.

A honYédségi áuománJútk és visszatÍa.
.tdó' jogosuk no,átárlozóik 75 szízaléka a
Íőyárosban és a n€8yes!ékh€|yek€n |akik.
Ez az e8észsé8ü8yi ellálás' a közlekedés' a be
vásáíás' a lotonai szervezetektel való kzpcso.
lalaÍrásbfu elón}r' az myagi teÍnészetű felté
Éleikben' Úegélhetési körúlményeikben azon'
bo leglöbbször hfirányt,jelent.

A rászorulók segítése

A szociális 8ondoskodással öszefüg8ó te'
!ékenység sonín oBzá8os sziíten 5'137 b€ad.
vány kerülr kivizsgálásn' váI6zadá$a' A ké'
lelmezók többsége (70 7,) jogi hácsér! anya.
Bi támo8alásért fordult a Ma8yÚ Honvédsé€
sreneihez. A megalapozatle igény minimális

A elte|t négJ év a|alt - nomiúI értékben
je|€ntős mérlékben n6ttek a nJu8díják.
Amíg l993.ban a hiYatfuo! á||omántbót ki
vá|1 ka lonáknak I iuta| l  nyugdíj  át laEt
20'574'. ll volt'j €lenleg ez az át|ag 35.935
n. Jelentósen vál1ozo11 az özve8yek e1]átá5a
is' meí a2 1993' évi l2.l90. Ft ól a tavá]yi
év vé8éE 2 ] '9 t5 Fl.ra növekedetl átlagnyugdí

A 8azda!ági élet vállozásai' az e8yrc nebe.
zebbé váló napi élel m€gfeleló és megszokott
szinten való taÍiása külöíböző nódoÍ érjnti a
íyugál]ományúakat' A megélhetési, la}ásfem'
laÍási költg'8ek növekedése elsósorban a tijbb
év óta nyugdiasként éló tiszletÍe' tiszúelyer
leseke' illetve az idős konjaka latáíulajdo'
nosokld vált ijzvecyekre' rcktantaka !ó elvi
selhetetlen lelheket' szociális sz€mpontbó|
azonban elsősorban az ózYegJ'€k közúlúk is
a 70' év f€letti ózvegyek élnek Íossz áíyagi
kórÜ|mények kiizótt' Áz ös, honvédúgi jut.
ntá$knoz képest alacsony jövedelem (57'5%.
uk 20 25'000 Ft közti folyósításból él), a mun
Iúlehetóség és dön1óen a csa]ád bjá'ya kono]y
negélhetési coídot okoz ennek a réle8nek.
Le8tóbben a hoívédségól váÍják a se8ítséget'
az anyagi támogalíst napi gondjaik megoldásá.
hoz' A fenliekben vázolt nega1ív batást enyhili
a honvédsé8 fuya8i tánogátási (segé]yezési)
rends2ere. A se€élyezÉl péuügyi alapjait elsó.
sorba és legkiszáníüalóbbaí á MagyÜ Hon
védsé8 köItsé8vetése bizrosítja' A2 anyagilag
nehéz korülmények között élők részére
5'700'000 Ft segély keÍijlt kiulalása'

Á 8yemekes és íehéz anyagi korülmények
közöt1 éló családok szociális secélyezéséÍóI
szólT HM utasÍtás alapján az elmúlt év során
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sremélyen}ént 4'000 F1 ö$zegű egyszeri szo.
ciáIh segélyben részesítetük azokaL a íylgíl
lományú tiszteket' akik jámndóságá l99Ó'ban
neÍn haladta rneg a 19'200 Ft.o! E2 a e8yszeri
szociális se8ély az eddi8i évet tapNztalali
szeri.l 760'000 Fl körüli ó$zeEeljelenlett.

Korlátozott anyagi
támogatós

Á rászoru|lak .nylgi támo8alása so.án
folyamálosan e8liittműkódÚnk a MH szoci.
á|politikai A|apítYánJ Ku.atóriumáia|' En.
nek e.edménJ€ként 25J fő rés?€süh külón.
böző össz€gí anyagi lánogalásban' ósszesen
3'3 nillió fo.int éíékben'A MagyÚ Honvéd
sé-8bez való kótódés1erósÍi' a nyu8álományú.
ald.ll való röródést szimbolizálja. hogy az ala.
pílvány évenként jelentós összegekel utalt ti
,'karácsonyi lámogálásként'a 70 éven |elüli.
alacsony ellátfusal rendelkezők száÚáÍa'

Anyagi lámogalási alappal lendelkeznek a
helyóségi szeiális bizottságok is, melyek - ha
na még nem is nagy száínban és viszoíylag
csekély óst8eklel' de moiílism mindenképp
elónyósen - segitik a le8eles€llebbekel' A h€.
|yi ahPítYániok tó.zstőkójéÍek nóyelésé.e
& MH szociálpolitikai AlapÍtyány 4 mi||ió
Ft támogalást nyújtolt.

Á fen1iek nelleÍ az elmúlt évben az Mtj
N'!gdí. és szociálh Bizoltság javaslat&a. ü
orszá8os Nyugdijbi21osítási Fói8az8alósá8
méllányosá8i okokból 12l főnek enelte fel
alacsony .yu8dÚá| 500 2000 Ft közötti össze.
geklel.

Az aÍyagi s€gítségnyújtáson kivül je|én.
tős a honvédség á|lal niújtott r €rmész€tb€ni
támogatfu is. EkősorbÚ ! mgyobb h€lyő..
sé8ekben sz.rvezn.k kedv€zméni€s Yásárlá-
si akciókat a nyugdiiasok részére h, ahol
önkö|lségi áron l €het hozzájutni á' a|apv€tő
é|€lmiszerekh€z' a Magyar vörósker€szt s€.
gító támogatásáva| pedig fe|sőruházáthoz'
tisztitószerekh€z' stb. A lalftmyák közeléb€Í
élók tózül tóbben igényb€ veszik a kedvezmé
nyes étkezési lebetógígeket is' A kalonai ser'
vezetek parancsnokai az am rászorulókat. a
nehéz éIethelyz€tbe kerültelct - estenkéít a ia.
lúsok kÚbanlÚtásában szakrunkával, basz
íált myagok átadásával se8ítik'

Foítos szelepel lölt be nyu8dÍjasaink életé.
ben a pihenésl szol8áló honvédségi iidúltetés'
A honvédségi kedveanényes üdii]tetés a gon'
dozási korüntb€ laltozók áItalában főszezoíon
kíviil vehedk igényb€' Az üdüilelésben évente
Esívevők lé$zána 1400 1600 fó körüli' az
általuk igénybe veí kedvezmény 700'000 Fl.ra
teheló. Bár a laPasztalatok sze.inl ellentnondá.
sos az üdülési beutalók darabsáÚánal' kaÉ.
eóriáinak és idény.beosztásáíak negítélése'
srerepe - a csókkenó i8éíyek mellel1 is vita|
haláüe- A kiskoflj gyerckekel neveló nyu8dí
jasok szániára fon|os leme a fóidényű beulalók
i8ényb€vét€le' ene azonban az utasÍások nem
adnal leheóséget Eseleiténl a Úegemelt léí'

tési díjat' vágy a íen me8feleló időpontok mi
att a lehetőségek lem kerülnek kihaMndlása.

A fenti ploblémák ellenére az elteh idó
szakban a hoÍvédsé8i üdülók szolgáltalásait
1452 fó vette igénybe a nyugdíj$ kdonák és
hozz|itartozTik kózü1' A.sapatpihenőkbeí
údüllekről íiícs me8bizható ószesílell adal,
ám az elmúlt né8y évben ezek egyre népsze.
riibbek. fóként a hélvégi pjhenésre van igény'

Az elmúIt év ala11 elha lálozTtt 570 fó t €re.
tésél, a gyászsz€íaÍások it8stnezésél és 1e.
bonyolíását végezlük' illelve koordinállUk'
558 katonai'. 6 e8yhízi . 6 ve8yes temelési
8yászszertaíás keíü1t megsreNezéVe' 3l fó a
Magya! Honvédsé8', 2 |ó a fegyveÚen'. 528
fi a kabnai szewezet.. iuetve a helyőség ha.

A kegyeled 8ondoskodás keletéb€n a teme
résel és a sú8ondozásal kapsolalban felme-
rült köllségek éves ósszege 20-26 millió Fl'
melyból átlagosan 500 fő teretéséle 2l nillió
Ft.ot, síIkóállíásra !.9 nillió Ft'ot' sílhely
negváhása l miuió Ft ot, sírgondozásra 1'4
mi1lió Ft 01 haynálunk fel' s így a honvédség
válhlja á1 a temetési kijltségek terheinek egy
részét a hozzátaíozókól'

Társada l rn i  k öz össégek,
kapcsolatok

A MagJar HonYédséggel €lsóso.b}Í a
m€gJei (tővárosi) hadHegés,itő parancsnok.
ságol és a vo|t |.ltonái szervezetek úlján
larlják l kápcso|atot nyugdíjasaink. Ezzel
az i8émyel |ótént a ré8ebb€n nyu8áuomályba
vonulla} élnek' Az egysé8. az ezzel azonos és
magasabb beoszlású pamncsnokok, fónökök
évente egy alkalommal a katonai szenezeÍóI
ko!ábban nyugállományba helyezett szenélyek
száÚárá lártott megenlékező fogadásÓn ven'
déglátási kóltségel számolramal< el' Ez a költ
ségkihatds évenle 680'000 Ft ö$zeget jelenl'
AKk két hárcm év óta nyugdijasok, azok atti
vitása ilyen szempontbó] gyen8ébb, sót ez a
gene!áció a nyugállományú klubok rnunkájá.
ban is csal elvétve veft Észt. Hasonló á bely.
zel a ma8ásabb veaői beosztásokból kikerüll
nyugdíjasaink eselében is' A nJugdijások a
honyédségg€l kaPcsolatukál megfele|őnek
tartják' bár áz Utóbbi időben több€n fe|ve.
tették, hogy ''a honvédgég a nyugdijasokÍa
n.m lárt igényt''' egyben kérik' hogj' a tlon.
véd.|mi Miniszlériun és a M4iar Honvéd"
ség Pa.mcsnoksága' azok Yez.tói nJi|Yánít.
sák ki: ''szükségük lán a nJugdÍia&kra!''

Á nyugállománJúak lársada|tÍi.közé|eti
aktivitálukat dóniően a''NJugáuonániúák
Klubjáb.n.. él a ''B.jlársi Eeyesúlet€k or.
szágos szóYelségében'' f €jlik ki. Munkájuk
kilerjed a családlálo8atásoka, kömyereÍeul
má.yokra, és a szociális feimérésekre' A
NPgdÚasklubok MociáIis 1evékenységének lá.
!ÍogatásáÍa 30 Ft/fó beleglátogalási töhség
számÓlható el ajándékvásáÍláÍa' Ebból átlag'
bm a me8láto8alottak 150 200 Fl éíékű aján

dékol kapn.t' A lámo8atás évente 500'000 Ft
kö!üli kiadá$al jár' A végtisztesség megadásá'
val öszefügcó nun}ában is nagy szerep€t vál'
lalnak a nyuBáuománP aldvisták'

Az eeyéb rárogarási fornák kózijtt ne8
kell ré8 emlilenünl. ho8y a .yu8díasok jogo
suhsá8a kile.jed a honvédség kulluláIis és
sponintézményeinek látogatásá'a is és bya8i
Énogarásréít i8énybe veherik a honvédsé8i
8épjám6veker kedvehényes köhsé8téríésel'

Á f €ntiekb€n fog|á|lak figj'elemb€ véte|é.
ve| ószefo8|alóan megáuapítháló' hogJ a
nJu8dÍiasok és jogosult hozzátartozTik szá.
mára biitosíott jogok és kedvezméniek
dápján á honvédség évenle 5(M0 mi|[ó rt
közótti anJagi lámogltásal s8it. mint Ya.
lamikori munkáltáló - a nyugáuományúá.

A szociá]is gondozás
intézményrendszere

A nyu8állomiínyúatkal ösrefu 88ó 8oldos
kodást ! Magyar Honvéds'g löbb szene vé8zi'
A tbladatok kon]Gt végrehajúsa azonban e]só.
'orban a volt állonányilletékes katonai szeNe.
zet és a lalóhely szeÍjnt illetékes hadkiegészíÚ
pMncsíokság k(jzótt oszIik ne€' A volt ecy.
szenélyi püÚcsíotok (ezred.' bádosztálypa
rancsnokok, íe8yvernemi' szol8álatfónókök'
stb') és tábornokok gondozását az MH szü'
csf{égvégzi.

A jogosullságoklt' k.dv€zméniekel' l
honvédség áltd biztositott és f€liigj/€lt szoci.
ális el|átást a Ma8ya. tIonYédség Pa.anc$
noksága sz€.veiló|' vaIamint az illetékes
hadkiegészít6 pa.áncsnokságoktó| kaPják

A hadkiegészíló palancsnokságokon nűkö.
dő hunánszol8álati aloszlályok lélszáma 4-6
fő (fóválosnál oszlályszenezelbeí l0 fó) kö
ziilük l 2 fó vé8ez szociális és éldekvédelmi
nun]út' illewe fol'ta1 ke8yeleti tevékenységet.
Az alosztályok munkájál szaknailag az MH
szü'csfuég i!ányítja és el]enőrzi' illetőle8 a
tienelt gondoskod*i körbe tánozók esetébeí

JaYas|atok a szoc iá| is  8oÍdozás
toyábbf€j|eszlése érd€kéb€í: a honvédségi
nyugál|onányú klubok működésér€ és tá.
mogatására vonatkozó €|gondolás kido|go.
zást; szakhfolltm.rendsz€rú képzés é3
továbbképzés megszerYezése a k oMi szo.
ciális igazgatásbm szolgá|atoí t€ljsííők .é-
szé.€i honvédségi nJlgdíjasház |élr€hozásá.
nak yizsgá|atai rehabilitációs olthonok |éte.
sítésén€k vilsgálata; a po|gári é|€tben meg.
lévő szociá|is törvény áItal is biztosííolt jogo.
su|lságok nolvédsé8i szabályozókba Yaló -
|€h€tóség szlinli . b€dol8ozásaj a honvéd-
sé8tő| nJügdÍiaásrá ke.ú|ó közá|kalmazot.
tak és köztiszlviselők - n€ghatározott szol"
gá|ati éYek álápján - szociá|is gondozási
körbe vonásának viBgá]ata.

S zakócs G|ul a a| e z rede s
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ERDEKEGYEZTETES FELSOBB FOKON
A Honvédségi Érdeke8yeztető Tanács u

l99?' II' léIévi nunkateNének elkészítésénél
mesremenően íigyelenbe velte a BEosZ ei'
nokségének javNlatan' Tájékoztatásul lózö|
jük a munkalerv Meptember l'necember 3l
ig terjedó részét és köYér betúkkel je]öljük a
mi általuít jalasoh napilendi pontokat'

SZEPTf,MBER
l' Tájékoztaló az 1997.júl'usában végr€.

hajtotl hivátásos' sz€rződéses és a kózal.
kalmzolti illetmény€me|és taPászta|atái.ó|'

Elólerjeszlő: HM KPszH fójg.
2. A szo|gá|ati ti'.véni Yégl€hájtásának

és m€giálósu|ásának he|Jzéte.
Elóleljesztó: tlMjogiés i8' fóov,
3. t|őterjesztés á Magyar Honvédség

múkódésél szabá|iozó törvénJ'terYez€trő|'
E]óleÍjesztó: HM jogi és ig' fóov.
4. A szeuódéses 1isztesi bfusztások szábá.

lyozási Í.eltoltottsé8i helyzete a Ma8yÚ Hon'

Elóterjesztő: MH huÍ]án fcst (MHPK h.)
5' Tájékozt ó a szabadságharc és a hon"

lédsé8 megala|.ulá!ának 150. évfordulójáÍa
l€ryerett.end€zYénJ€kr€

ó. oEP finanszÍ.ozású eÍi' intézetek he]yze
te és lérszáncsökkeítéséíek balásai.

Elóterjesztő: HM eü' cst
HM KPSZH fóig'
7' Elóterjesztés az ágazat középtávú teNére'
Elóterjesztó: HM KPSZH |őig'
8' A belső lájékozlalás helyzete és |eladatai'

különös tekjllellel a szeRezeli váIlozásoka'
Elóterjesztő: MH humán fcsi (MHPK b')
9' Az l99ó' decembe! 1997' au8üsztusáig

BíTtt szervezési feladál véglehajtásának la

Előte+sztő: HvK szery' és hadkieg' cs|
OKTOBER
1. A HM és MH imáZ,ánák fej|€sztésé.€'

új arculat €lem€in€k m€gterv€zésére' i|| €tYe
kialakílására von kozó koncepció.

Előlerjesztő: HM táÍs' taps' és kull' fóov.
2. E|őteÍjesztés a honvéd társadálni

szerlerc|€k nűködési tápaszta|átairó|'
El&erjesztó: HM társ' kapcs. és kull' fóov.
3- A Kózponli Honvédkóftáz rekoÍstrukci.

ójának helyzele és a verő.enmsi othon pri'

Elólerjesztő: HM idrasrrukt' |óov'
4. Tájékoztátó á hivatásos (sz€.zódéses)

G ondolatok a szövet ség szocitÍ lpolitikai tevéke nységértíl
Az alapszabályzatban elfo8adott elvekíek

me8felelóen a BEosz nrjkddésének e1só pdc.
tó1 kezdve, kiemelt felada&ént !é8zi. segíi u
eByesiiletekésklubok éldekvédel.iszociálpoli

A nehéz gMdsá8i helyrcl u alasony illel
nények és nyugdíjak ktvetkeztéb.n' Mjnos
el}le |öbb bajt4ffunk kerül olyfu he]yzelbed,
bo8y kéíyleleí egygeí vociális FgélÍ kémi
Úyagi 8ondjó enyhíése céljául'

A szociá]is Bizo$sá8 felváuala és élek óta
vé8zi a bozánk eljltlalott kéÍelmek jogoságá.
nak vizs8á]alát' elbúálását. najd u elnökség á1'
lásfoglalásával eljutlatja e alapítványok kualó

Áz ehúlt élekben ilyen módon löbb Máz'
ahiv és nyu8álTnányú tisn' thzthelyeltes ka.
polt ajállásunka se8é1Í va]melylt alapítváíy

It kÜlön is ki keu emdíi a Macye Honvéd.
ség szociá]politikai' illetve a BEosZ álta] léte
hozon''BaÍánaiítéí'' Alapíványt.

Több évs tapfiztalalai alapján uonbe e a
véleménye a Mociális bizoltságnat' hogy sokan
nem ismsik a s8ély kélésének lehelősé8él' for
mán' iletve funat techÍ ikai ÉszleleÍ '

TagszeNezeteiÍl ilye! irányú munkájá]'oz a
se8ílségnyújtás igényével kózóljük (adjuk) az

i( A sajál inlézményi alaPítványokoí túIne
nóen segélyt a MH hivalásos és nyugállonányú
tisztjei, iszthelyetleÉi közverlenül' vagy a BE.
osz.on keÍesztüla Magyd Honvédség sz@iá]

polilikai AlapíVányától' illele a',Bajtá6ain.
kélt'' alapÍván}1ól kéIbelnek'

* o^egyek segélyezését csak kivételesn
és e8yedi elbíálás alapján vé8zik D alapítví
nyok' óket elsósolban az önkolmányzatokhoz

* A s8élyl minden}inek e8yénileg kelltél.
íi' majd a helyi iiÉzúéiyi szóletség, va8y
k]ub eloökségének vélenényezésével meg kell
küldeni a BEosZ e18öksé8éhez, elnóksé8eint
9ociális bizorBága a beé*eze kérelmet jo.
8osá8ál me8vizs8álja' ösze8zi, majd vélemé
iyezésével negküIdi az alapÍlványok ku.atónu

* A kétlemnek taÍalmenia ke1li a nevel,
születési év, bely' aíyja neve. szolgálati hdy'
nFgál]ományba vonulás éve, pontos lakcím'

* Az iídoklásbm lelcllími, hogy niéí' il.
lelve mile ké. se8élyt' az e8yén. va8y család
aiyagi helyzdét, ha!i Íizelés' havi ny!8dij
ö$r8ét G felesé8él is) a Na]ád egy főe *ő jö.
vedelmel, a 8yemekek színá! életko!át, bete8
ség esetéí mna!jellegét és súlyosságál'

* Meuékelni keu a kéelenhez M uto1só ha
vi nylgdí sftlvényt GzTlvéitekd) a betegség.
!ólha.,súlyos Ú oBosi i8uolásl'

Javasoljlk' hogy a kéÍelÍekel 25 naPPal
előbb küldjét be, ho8y a íegyedévenlént som
k*iiló kuntóliumi üléye (negyed év végén)

yoci,ális bi,o||sóq elnöke
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á||ománi kó.éb€n a2 él.| és szo|gá|ati kó.
.ülménJek tár8yábm vé8z€tt szocio|ógiai
felmé.és tapaszt!|tláiról.

Eló1eE.jsztó: MH humán Ícsf' (MHPK h')
5' Egyezletés az 1997' évi bérmÍadvány

ról'
Előlerjesztő: HM KPszH fóig.
ó. A Magylr Honvédsé8 1998' év vé8i Ész.

letes bontású lélszámáról szóló komány és or
szággyűlési előteljegÉs negvitalása'

Elótrjesztó: HM tew' és koold. fóov'
?' Tájékozlatás a katonai szervezetk új. J.

G s sÚuktúiája kialalításáiól'
Előlerjesztó: HvK szeN' és hadkieg' st
8' A kijzmijvelódés helyzete a iakla.yák

Előlerjesztó: MH humán |csf' (MHPK h')
NOYEMBER
l. Tájékoztató Honvéd nyugdÍj és eü.

pénztár he|iz€téró|.
ElóteÍjesztó: NyugdÍj és eii' pénzlár igazga

tó
2' Az E8yesíelt vezérkar kialákíásának

hatásai a megszÚnó szerverelek állományára-
Elóterjesztó: MH humán ícst (MHPK h')
HvK szeN' és hadkieg' csl
3' Az 1997' évi szeNezeti átalalítások hu'

mín elófoÍás gddálkodásáíak tapasztalaBi'
Előlerjeszló: MH hunán |cst (MHPK h.)
4' Az l99E. éYi ill€tmén}'f€jl€sztés €lkép.

Elóterjesztó: HM KPSZH fóig.
5. A szoc. po|' bizottságok létrehozáJáról

és működési  rendjé.ő| szó ló  4/ l l90.  sz.
MHPK intézkedés módosításáró| szóló iI.
tézkedés.teryez€! véIeménJ€zés..

ElótÍjesztó? MH hunán fcst (MHPK h')
DECEMBER
l, Előte{esztés a tárca 1997' évi kóltségve.

lési előimyzl álcsopoíoílásá'á'
Elólerjesztó: HM KPSZH fóig.
2' f,lőterj€sztés az l99E. évi illetményfej.

|€s.tési keÍ€lek f€lhaszná|ásárá'
E]óterjesztó: HM KPSZH íőig.
3. Tájékoztató az ]998. I. félévi sreryezési

Előlerjesztő: H\.K szeN' és hadkieg' csf'
4. Tájékozlaló a Magye Honvédség hivatá

los állományának eü' helyzetaól, az Mt{ eú'
szÓlgálatá által ]997.ben és a Honvéd Eü.
PéínáÍ által a lagok köléber végrehajbtt eij.
szűrővizs8álat' illerve epü' áuapolfelÚérés
alapján'

Elóterjesztó: MH eü' cst
5. Tájéko,látó a Magrar Honyédség

szérv€zetl üdült €lésének átalakításáról' at
illézmni€k új műkódé5i rendjéIől.

Elóterjesztő: MH humán fcst (MHPK b')
ó' Tájékoztató az új ruházattal való e]lálás

helyzetéról, a jövóbeni fejleszté$ól'
ElőteÍjesztó| MH ruh. szolg. l

I! o nv éd s é 8i É rd.k e g. ! e|ő T 4n,á. s



TAJEKOZTATO
Á MAGYAR HoNVÉDsÉG szoc|ÁLPoLlTlKAt ALAPiTvANY TAMocATÁsl RENDSZERÉRóL

Áz AlaPÍvány 1995. évben kiadoÍ TÁJÉKoZTÁTó jában fo8lax
lámo8atási lomák és uok feltélelei e eltelt l(ér év gyátorlati tapaszta.
lataira és a szociális helyzetben beállt válrozásokra fi8yelemmel.
nódositást igényelnek' Ezélt a Tájékoztalót l me8 keuetl újítani. Áz
€nnek megf€|elden átdo|gozott Tájékoztató.t a ku.álórium 1997'
március 27.i ü|ésén jóváhagyta' €gyidejű|eg az 1995.b€n kiadott
Tájékoztltó.t hátálylá|lnitotlá.

I
Az a|apílvánJ cé|ja
A Magyar Honvédség paÍancsnoka l990'ben hoz la létre áz

Alapítványtazalábbi célme8hatírczá$al:
segÍlséget nyújt a MagJaÍ HonYédség (továbbiakban: honvédség)

hiva!ásos' szer,ődés€s' köztisltvh€lői és köza|kalmazolti á||ományá.
ba tlríozók számára a po|gári é|etbe való b€iu€szkedésh€!' ha
fuhibójükon kívü| kénysnrülnék mégválni á honvéd!églől.

Tánogátja:
- abonvédségi nyugáIiományúakat' (nyugdÍjasokat):

a bonvédségnél drlgozó nagycsaládÓsokat és gyemeküket egyedül

- a honvédség pályakezdó fiataljai1l
- a honvédség katonai sreryezeteil' illelóle8 hivatásos' polgári va8y

nJugállományú tagiait és elek egy€sÜ|€t €i á|ta| a|apított suociá|is

- & honvédség azon ta8iáit' csa|ádjait - h!|á|trk ulán Özv€gyeikel
(!) - ákik valami|Jen s€ménJ folyliD rend|.iYúl sú|yos é|€lhélyz€lb€'
i|| €tve ha|momtlán hátránJos h€Iyzetb€ kerültek'

Az Alapítváíy á jövőb€í is eleget kíván tennicélkitúzéseinek' Ehhez
felhasználvá a 1önéíyadla lehetós'8el - káj á hon!édség adófizető

szeméIyi állománya segítsé8ét' Ezért ez úlon is felkéri a honvédsé8
tébornoki, !iszri' tisz1helyet1esi. köztisz1viselői és közalkalnazotti
áIloÚányál, hogy befizetett ádójuk l százalékáva] járuljanak hozzá az
Alapítváíy .. ádószáÚa: |9631482.|.4| - célkíízésejÍ€k mee.
valósitásához' aszükséges péízfoíásokbővítéséhez'

Az á|apítvány nJilott' ahhoz báIm€li nagán' i|| €tYe jogi sz€nély
adománJáya| csátIakozhat. A b€fiz €tetl hozzájá.u|ás adóked.
vezménJre jogosÍt. Az adománrl az A|aPítYáÍy 10300002.20385062.
000032E5 szónú blnks,ám|ájára |ehet beíiz€lni!

A honlédségi nyugá||ományúak támogatása

E lámogalássa| az a|ápítYánJ a szociális rászorullságla tekjnlellel
- a m€grom|oll €gészségi áuapot' idős korú! €gyedÜl é|ő nyugál.
lományúaknlk(nrugdÜm}nak) kívánseeítséB.tnyújláni.

TámogatásbaD Íészesii|h€t a honvédségi nyügállományú (nyu8dí

a') az egy főre e,rő nel|ójöv€deh€ nem ha|ádja m€g a miüdenloÍi
ó.egsé8i nyu8diimiDinum:

nFgdijas (e8yedül élő) esetén 165 sziízalékáti
n'lgdíjas + ] ellzíott esetén ]50 százalékál|
nyugdías + 2 ellaíott esetén 145 százalékáti
nyugdíjas+ ]elfubttesetén ]40száza]ékáti

2 nyugdías (házaspár) esetén |45 százaléká||
- 2 nyugdías + 1eltaíoltesetén l40százalékál|
- 2 nyuedíjas + 2 eluíott esetén l]5 százalékáti

2 nyu8díjas + 3 eIbnorr esetén ]30 százalékál|

b') az egJedü| élő nyugá|lonányú (nyugdijas) la.lósan súlJos
bet€' vag! háztártásábán hason|ó €gélzségi á|laPotú teíi ya&Y é.te|.
ni fogyatékos' mozgáskor|átozotl' nozgásképt€| €n hozzátartozó
vant & az egy főre eső n€ttó jövede|em a2 a.) pontban neghalározotl
nérléket (összeg€l) |egfeljebb 1000 fo.intta| ha|adja m€g' f €líéY€

mindkél esetben' hogy más fo..ásbó| szármüó jöY.de|emme| n€n

Az adbaló lámo8atás ós2ege e á') pont alá taÍozók esetébeni
nyu8dÍjas (e8yedülélő) esetén 15'000'. Fl
nyugdÍjas + l eltaltotlerctén 12'000' Fl
nyugdÚas+2eltaltottere!én 17.000' Fl
nyugdÚa! + ] eltaftotl esaén 22.000'. Fl

2 nyu8dÍjas (bázaspár) eÉléÍ 12'000. Fl
-2nyugdÚas + l eltaÍotlerctén 14.000' F1

2 íyu8díjás + 2 elranot esetéí 18.000'' Ft
2 nyu8dÍjas + ] eltaÍotl esetéí 22.000'. Fl

és mi.den 1ovábbi eltaÍtoll eselén + 3 ezer forinl'

A b.) pontba taíozók erctében a fenli öszegek 5 eze! foriÍltal emel
helót'

A pá|yázaÍ |^ alfrazz^ az anyagi rámo8atás iÍánti igéíy szociális
indokait. melyhez csatolni kell:

- a páyázó és vele kózijs háztaltásban élók havi nettó jövedelmének
i8azolását (nyügdíjszelvény, nunkaviszonyesetén runkáIatói igüolás'
mu.]@élkülisé8 eselén a munkaügyi kijzpo Gn€ídeltség) halározatát
vagy a kiutalószelvényl a jáJadék i'szegéól'slb')l

' a polgámesteli hivatal i8aolásá1 a szociális rászoruhsá8tól füc.
góen kaPott Pénzbeni ellálásról (nevelési ápolási díj' átneneti se8ély'
bnáslennranísi tánogatás' !tb')

a természetben jütarolt szociális ellátás.ól tészült (például
közgyógy ellátás) i8azolást|

- igazolást az illetékes hadkiegészító pümcs.okság által egy éven
belül fo]yóítorr segélyrőli

a laíós bete8sé8el i8eoló oPosi igazolást.

A pá|yázátokat áz alábbi l.Yé|cin.e ke|| megküldén|:
Magyar HoÍYédség szociá|po|itikai Áltpítvány
l8E5 Budapael, Pf.: 25.
Az alaPítv;ny székhe|yg 1134 Budap€st' Lehe| u. 41 üH ÉEK

Postai telefonszáma: 3322 500'207 mellék (A mellék egyben tlM.

A lávhív&ba bekapcsoll városi szám| 0óll 149.5713
Az alaPítvány dlkláBáca az elóbbietben megadott székhelyen' iuetve

lelefo.számoko. a kövelkezó íapokon érhet6 el:

kedden 0E.00-l l.oo'ig
szerdán 08'00-] 3'00.i8
csütóíókön 08'00 l6,00'i8

A kuÍatóriun a pályázatoktal kapcsola1os döntés me8bozatalá véget
háJom havonu ü] össze, a következők szerint:

A xI'' u I'' a I]' hónapokbÚ élkeze! páIyázabk €lbÍrílásála nár

a Iu'' a Iv'' az v' hónapokbaí érkezelt pályázarok elbíálására

- a VI'' a vII.' á VIII. hónaPokban éÍkereB Pá]yázatok elbÍáIásála

. a Ix'' a x. a xI. hónapbm érkezell Pályázatok elbÍúlásán decen.

Á kuralórium áuásfog|áIása sz€riÍti ányagi támogatás u8yanazon
sz€nély részér€ naplári év€nként egy a|kalommal ádható. RendkíYü|
súlJos es€tb€n lzonbtn l kurtlóriun €gJéni e|bÍrá|ás a|apján

]|Í a g' a r H a nv é.1 s é E S, o c id l p o,, *, 
ix:r' ;: Ín
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A Miskolci HelyőÍségi Nyugdíjas
Klub 1995' decemberében együttÍnűkö.
dési szeÍzódést kötótt a Kassai (szlovák
KöztáÍsaság) KatonanyugdÚasok Klub-
jával. A szerzódés sáv€ge a következó
volt:

2. Cikk
A szerz6dés két Politikától mentes fél

politikai célok nélkül köti meg.
3. Cikk
A szerzddés a iaggyúlés jóváhagyá-

sával |ép é|etbe'
4. Cikk
A szeÍződést bárnelyik fél írásban

felnondhatja. A felmondási határidó ó
hónap.

5. Cikk
A szerződés táÍ.ya:
a') A kölcsönös |átogatások alkalmá'

val mindkét klub tagsága évenle egyszer
saját v&osában klubösszejöveteh szeÍ-
vez tapaszlalatcsere céljával'

b.) Egy megállapodott idópontban a
s2erz6dő felek paÍtnerszervezeriik lagiai
sámám egynapos kiÍándulást szeÍvez-
nek saját oÍszágukban.

c.) A klubok t!&jainak érdeklódése és
kólcsönös megállapodás alapján meg.
szeÍvezhetók cé|lövőversenyek' sak}-
bajnokságok és más rcndezvények (kép.
kiállítás' fotókiállítást, kézimunka.kiál.
lítás és más).

d.) Ezen szeÍzódés pontjait év€nte
pontosítják és konkÍetizálják' majd
mindkét klub munkatervének Íészél ké.
pezik.

e.) Ezen szerz&és nem koÍlátoz to-
vábbi tevékenységeket (például kultúÍa,

. művészet és más teriilelen)'
6. cikk
A szeÍződés szlovák és magyaÍ nye|.

ven készült' mindkét vá|tozat taltalma

A szerzódés alapján ebben az évben a
következó rendezvényekre kerűlt soí|

'. FebÍuáÍban a kassai testvéÍklub
tagjai közül sokan részl veÍlek a klubban
rendezelt zenés fa$angi mu|atságunkon

{. MáÍciusban a Kassai Katonai
NyugdŰas Klub kiállítást rendezelt Kas-
sán a tagok által készíett néPi hímzé-
sekb6l, kötésekb6l és horgolásokból' A
kiál|ításon a misko|ci nyugdíjas klub
asszonyai is bemutatkozlak az általuk
készítetl nepmúvészeti táÍgyak}al'

* Áprilisban keÍül( sor a disznótoÍos
vacsorával egybekötött borveÍsenyrel
melyen részt vettek a Kassai TestvéÍ-
klüb képviselői is.

* Májusban a Garandára szervezell
ktándulásunka többen eljöttek a Kassai
TestvéÍklubból is.

* Ebben a hónapban került sor a Má-
lyi Honvéd Udül6be szervezett kiiándu.
lásÍa' amely€n na8y számban vetlek
Íészt kassalak is.

* Júniusban a Bogács füÍdóhelyre
szervezett kirándulásunkon vettek Észt
a kassaiak, majd sor került a MezócsátÍa
szeNezett közös kiÍándulásÍa is'

'. Júliusban a Nyíregyháza-sóslóÍa
szervezett kirándu|ásunkon vettek részt

a kassaiak, majd soÍ került a szerencs.
Erddbénye-Tálya körzetébe szeÍvezetl
közös kin{ndu|ásra'

* Mé8 ebben a hónapban a HelyőÍ-
ségi Nyugdíjas Klub meghívásám 2 na.
pos Miskolc. és kömyéke szomszédolá-
son vett Íészt a Kassai Katonai Nyugdí-
jas Klub tagsága 20 íóvel' me|yhez 25
fóvel mindkét napon csadakozoí klub'
hgságunk is.

* Augusztusban az Egerbe szerve-
zett kirándulásunka jt'ttek el a kassaia}
najd sor került a Debr€cenbe szerv€zelt
kőzös kiÍándulásra is a Kassai Katonai
Nyugdíjas K|ub meghívására 2 napos
viszontláto8atáson - szomszédoláson
vesz részt klubunk tagsága 20 fóvel'

klubtithir

TÁJÉKozÍAÍT
a nyugá||ományú katonák magagabb rgndÍokoza|ba

tö énó e|ö|éptgtésének |ehgtóségéÍö|

A fe8yveres szenek hiválásos állományú tá8j!in!k szol8álati viszonyáról szóló
1996' évi )GIII.as töNény 20,l. $.ának (4) bekezdése alapjá.:. 

''A nyusállománytegia íendfokozatba .€y alkalommal €lólépbüető (kin€veÚ€ú)'
ha a fe8}ae. s'cN élja érdetében kif.jte|t tevékeíysé.ével 'm érdem€sült'''

A nyu8állmányj katom sorcí kövelkezó rcndfokoztába tóíéíó elólépletést (kh'
€v€zárt) a bajtá^i cgy6iildek' a nyugdíu uubok is kezdeményezhelik. a löNény és az
eló|éptetésr€ vona*ozó áItalálos szabályok ti8yelenb. vételével (pI. c|óÍí iskolai
vé8zett!ég m.8léte) a lakóh€ly szerint illetékes hadkiegészíró paíancsnokságokon

Az elóléPtétésE vonatkozó kézdeményelst írÁsbm kell meglemi.

7



Kiskun regionális talrílkozó
A Bajtási Egysületek orságos szövetségének Kiskun Íegionáis

tálálkozójára jÚlius 3'án kerül sor Kiskunfé|egyhá?-án' minteey !záz.
ótv€n f6 Íészvélelével'

A tjlálkozó fóvédnöke vé8h Fffic altábomgy v€zé.kai fónók
vol! két védíök. P€dig sipos oéza ea€des' a BmsZ elnökE és Hav.

ril At'drás vezérőmá8y t
MH. 3. g. löv' hadosztfy

A KiskuDfélegyházi
Helyórségi Klubban soÍÍa
keíllt íendezvényen sipos
Gézá ezÍedes a BEosZ
munkájáról DL Koós An'
na a HM' Kult. Fóosztály.
veEtóje Pedi8 a helyólsé
8i és n}lgdíja k]ubok t€.
Yékelységéról adott tájé.

Hauil Ándrás velrőÍ.
nagy, hadosztál}pedca
rok részlet.sen.lem€zt €
az alatulatok Íészvétlét a
hely6Íségi klubok életé'

A rcgionális találk@fu ezután a Észwevók moÍdták el véleményü.
ket' lapasztalatlitÁt a Égió sajáts és atdálos 8ondjáiról. a tivatásos
és ryugáuomályj tatonák.gyüttmíködéséről.

A Kiskün régió a t€rvek s,!Íiít a jóv6 évbal Kisku'nahson majd
Jánoshalmáí r€ndez hasonló találkozór

ÉpttőtpaÍt & szolgált.tó rft'
Tcl./Faxr l,10-2316
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É|etet az éveknek

Például a nyíreryháai klub
Gyaknn ha jut' hogy a koúbban va8y mostanában n}ugdíjba

men6 koll€gák nem tudnak mit kezd€ni a megnövekedett szabad
idejiikkel. Nem találják helyiiket' hiányzik a több éven át össz€ko.
vácsolódott közósség' van a}i keÍes és talál magának elfogla'ltsá.
got. Ki valamilyen pénzkereseti lehet6séget deít fel, mások a kis.
keÍjeikben szoÍgoskodnak és múlatják az id6t' Ezek is a szerencsé.
s.bbek közé taÍtoznat. A nyugdÍjas évek talh]masabb eltőltéséhez
ajár anám a nyírcgyházi tapasztalatokat' Mi a nyíre8yházi Fe8yve.
res EÍők és R€ndYédelni sz€rvek nyugdíjas klubjának vezetői
olyan programoka. állífunk össze és ajánlunk a tagokna.k' hogy eze.
ken mindenki jól érezze magát, megtalálja az érdeklddésének meg.
felel6 elfoglaltságot' Rendszeíesen találkozunk' minden k€dden
klubdélután van, ahol el6re tervezett progÍamokat haÍunk vég,e'
Nem csa} az ultfuól, a sa}kól' a noszta]giázásról van szó' Közér.
dekl6désÍe számotta'tó el6adásokat' |ájékoztalókat hallgatunk
',kiilső'' előadók bevonásával. KeíbaÍátkört hozfunk ldtÍe, mely
rEndszeres€n tart foglalkozást. Hasznos eroglaltságot ad az immár
két népdalkóíink. A koÍábbi években megalatult ,flonvéd' néP
dalkőÍ szép sikeÍeket ért e]. Bz évben a népzenei fesztiválon
,,anny'' minósítést kapott' RepeÍtoáián katonadalok srcrepelnek.
szabolcs.szatÍnál-Bereg me8yéb€n ti'bb helyen feléptek Ínár és a
megyei Ki Mit Tud.on is sikeÍrel szerepel Munldcs.BeÍ€8szász
sem ismeretlen számuka. Most ez évb€n alakult meg a női népdal.
kör is, am€ly sikercs€n sz€Íep€lt az €lső felléÉseken' A kér dalkór
egy.€gy íellépése alka]nával 4t}-50 klubtag elkíséri és szu*ol a si.
kerekéÍt.

NyáÍon sok kirándulást szeívezünk - ami ugyan eg]'re drágább
- de a szóÍ'kozáséÍ. utazásért. a lábivalókért minden áldozaÍa ké.
szek a lagok' I,egutóbb - jú]iusban - EÍdé]y nevezetességeivel is.
m€Íked€í a tagság 4 napon k€r€sÍiil - amihez pályázat útján ny€F
t€k egy kis Énzt is' A n€8yei nyugdíjas klubokban eljámak ism€F
kedés€k€' melyeket időnként mi is viszonzunk.

Tagia a Hub a Bajtáni Egyesületek országos szöv€tségének'
melyen keresztiil a testvérszervezetekl€l taÍtják a kapcsolatot, leg-
kőzelebb a miskolciak meghívásának Kvánnak eleget teÍni. Meg.
emlékeznek ÍendszeÍegen a születésnapokól és névnapokól, és
ezeket negyedévenként fehéÍ asztal meuett meg is ijnneplik' Gyak.
Ían láma} vendé8ek€t a hads.r€8 és a helyi f€8}'v€Íes szeNek v€.
zetói s7emélyében. UnnepséBeke ez€k is meglÍvjá} a k]ub vezetó.
it. Laktanyaláto8atások alkalmával ̂ z eÍ'lékek f€lidéződnelc Majá.
üsokat taíanak évente tóbb alkalomnal' ahol sühek, l62nek, éne.
ke|nek és vicc-versenyeket szeÍleznek' Beteg táÍsaikat meglátoga!
ják és a kerek születégi évfordulókat egy€gy kis ajándékkal ieszik
ke]lemesebbé. I€hebe sorolni még az elfoglaltsá8or n}1ljtó pÍo8la-
mokat. A heti Íe tezvény€k€n a tagság 7H0 száz3lé*a mindig je.
l€n van' KÍnálják progamukat a még n€m klubta8 ko[é8áihak is.
A klub v€z€t6i úgy itélik meg' hogy itt nem unatkoznák a nyugdíja.
sok és a kolektívába nagyon j6l érzik magukat. szívesen adunk ta-
nácsokat iddsebb kollegá.knak mit tegyeÍek, hogy a hátsalév6 _
eg}Te kevesebb 'évek kellemesebb€n teljenek el'

Retz6 Pál n,,á. a\ez.
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