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A Bajtársi Egyesületek Országos Ezövetségének időszakos kiadványa
A kiadvány téÍítésmen|es, sokszorosílhaló

A BEosz választmánya 2003. októ.
b€r 5.i ü|ésén hozott határozatával
2004. május 20.2l.Ía.űzte ki a tiszt.
újító kii|döttgyű|és időpontját. Elfo.
gadta a tervez€.t napir€nd€ket és
ezek alapanyagait, valamint megha-
tározta a f€ldo|gozás hatíridejét. Az
irásos anyagokat a tagszervezetek
megkapták. A fe|do|gozás cé|ja' hogJ
a tágszervezetek vé|eményt a|kothas.
sanak a szövetség négyév€s nunkájá.
íó| és m€teh€ssék javaslataikat. A
ragegJesül€t€kn€k 2004. február ls.
is kell befej€znie az alapdoküm€ntu.
mok f€ldo|gozását' a regióvezetők a
tapasztalatokat és a javaslatokat
ijss?tgzik és 2004. március 20.ig írás.
ban euuttalják a2 €|nökséghez. Az el.
nókség az álta|ánosítható tapaszta|a"
tokat és javas|atokat b€építi az a|ap.
dokum€ntumokba és áPri|is 20.ig jó.
váhag/ásra a választmány elé .erlesz.
ti' Ezt köv€tően kapják meg a kii|döt.
.ek a vég|eges anyagokat. De vegyük
sorra a feldo|gozandó anyagokat és
Íe|adatokat.

A választmány beszámolójának tézis
vázlata - tekinthető a küldöttgyűlés |eg
Íbntosabb alapdokumentumáíak' meg'
ismeÍetésére nagy gondot kell fordítani'
mert a sóvetseg négyéves munkájáról
ad számot' s ebMl ered&n felvázolja a
jövób€li feladatokat is. Egyes fejezeteit
a Lárgyalás során célszerű külön.külön
soÍra venni' A vázlat ' t€rjedelmi okok
miatt _ nem íészlelezi a honvédelem
szolgálatában végzett munkát. ezért a
fe|dolgozás során célszerí ezt Észlete.
sebben bemutatni. Rá lehet mutatni,
hogy a szöv€tsegnek nem átlt módjábán

ellensúlyozni és kivédeni azokat a poli.
tikai döntéseket és törekvéseket' áme'
lyek eredményeként kezdetét vette a
honvédsé8 leepítése: a honvédelem t|ír.
sadalmi Íangiának' presztízsének le.
süllyedése. Az a szándék' hogy a kato.
nai hivatást egyszerű foglalkozássá deg.
radálja felmenteni látszik a tánadalnat
a haza védelmének felelőssé8e és köte
lezettsége alól. Az adott helyz€tból kiin.
dulva kell ez inínyú jővőbeli feladatain.
kal kialakítani' amelynek elsősorban a
honvédelem eszményének a iímadalmi
értékrendben való helyének és szereÉ.
nek felismeÍtetésére és elfogadtatáslínal
elósegítésére kell iúnyulnia. l-ehet,
hogy ez má Don Quijote i vállalkozás-
nak tÍiíik, ennek ellenére a sávelség-
nek vállalnia kell. A tapaszlalatok ̂ zt
mu(átják. hogy a társadalom jelentős Íé-
sze a politikával szemben - sokkal fo-
gékonyabb a honvédelem nemzeti ügy.
ként való kezeléséÍe, a katonai hagyo'
mányok köÍébe taÍozó töíéneti és szel-
lemi értékek befogadására. mint azt a

mai viszonyok felszínes képe mutatja'
Ezéí e Ierü|elen eddig is még ered-
rnényt hozó munkát tovább kell foly.
tatni.

Az érdekképvis€lettel' éfdemvéde
lemmel foglalkozó Ész feldolgozása so
rán be kell mutahi, hogy a szövetség
milyen erőÍ.eszítésekel teÍ az elmúlt
években mind a hivátásos' mind a nyug-
állományú katonák érdekében. célszerú
utalni mind azon jogszabályok megszü.
letéséÍe, am€lyek az állomány anyagi'
szociá|is. kultunílis jogosullságait bóví'
tettek' az élec és szolgálati köÍülménye'
kel, viszonyokat szabá|yozták és ame'
lyeknek a szövetség jltív kezdenénye-
zóje, illetve részese volt. Így Éldául a
katonák jogál|ását taíalmazó 2001 . éyi
törvény: s az ezt követó szímos honvé
delmi miniszl€ri ÍEndel€t' A baderóre'
form hivatásos állományt kedvez6denül
éÍintő köve&ezményeit a szövetségnek

a töÍvény érte|mében nem állt mód-
jában érdemben befolyásolni'

A n),rrgállományú katonák éídekében
jelentós eÍ€dménynek tekinthető' hogy a
törvényben önálló fejezetet kaptak' s
hogy törvény Ít8zíti jogaikat és kötele-
zettségeiket' a honvédség ellátási' gon.
doskodási feladatait. Eredmény, hogy
végre miniszteri intézkedés kijelöli a
hadkiegészítő Parancsnokságokat
mint olyan szerveket' áme|yek á nyugál-
lományú katonák''gázdái''' ügyes'bajos
ügyeik intézói' ál|ami szin!ű képviselói.

A szövetség továbbra is napirenden
taltja és keresi azon kéÍdések megoldá.
sának módját' amelyek a nyugállomá.
nyú katonák országos fórumain fe|me
riihek. Az ezzel kapcsolatos e|óteÍjesz.
tések megtöíéntek, ez ideig még válasz
a HM részá6l nem születhet. Ezek a
kérdések a kiadott anyagban szerepel.
nek. K;eÚelend6, hogy a szövetség
szorgalmazza' hogy a katonák nyugdíj.

Kel|emes katdcsottgi iiÍnepeket
és sikerckbet gazdag úi esztendőt hí!.in a

BEosz HÚakége
(Fo!rlahis a 2. ol.lalon)



(ro|Jta|ás az 1' o!.ial,ól)

rendszeÉben lévő ellentmondások és
fesziítségek mielőbb feloldást nyerje-
nek' Lehet€den állapotnak tekintjük'
hogy ma a katonák nyugdíja (az á||a]á.
nos éÍtékcsökkenés mel|ett) neÍn fejezi
ki a hivatásos szolgálat alatti teljesít-
ményeket és a katonai f€lkészültségg€l
(végzettséggel)' íele|ósséggel össze.
fiiggő rendfokozati és beosztásbeli kü.
lönbségeket. Ennek következménye'
hogy egy koíábban nyugállományba
keriilt tábomok nyugdíja kevesebb
mint a közelmúltban nyugállom|ínyba
került tiszthelyettes.gépkocsivezetóé'
Más országokban a katonák nyugdíja
igazodik a rendfokozathoz, sőÍ az azo.
nos rendfokozatú szolgálatban állók il.
letÍnényéhez is. EzéÍ1 kezdemónyeztük
a Íendfokozati pódék rendszerének ki
dolgozását és bevezetésél' Több meg'
oldásÍa váró kéÍdés mellett - továbbra
is íenntartjuk egy önálló ''Honvéd
Nyugdíjbiztosító Intézef ' létÍehozásá-
nak sztjkségességét' am€lynek ellátási
köÍébe valamennyi nyugállományú ka-
tona taÍozna' Tudjuk' hogy pénz az
nincs és azt is' hogy amire akarják arra

szervezeti és €gyÍittműkődési kéÍ-
déssel csoportjában célsz€rű éÍékelni a
Íégiók helyét és szeÍepét, az elmúlt
négy évben végzett munkáját' Alkossa.
nak a tagegyesületek vé|eményt a Égi.
ók további feladataiÉl' mi módon lehet
nunkájukat még hatékonyabbá tenni?
Milyen irányban kell fejleszteni' eset-
l€g halásköít bővíeni' szervezeti struk-
túnít' iúnyítást változtatni? Tárgyaljuk
meg a tagozatok pÍoblémájál' mi mó.
don képzelik a BM'hez taÍozók' az öz
vegyek és a n6k sajátos érdekeik szij-
vetségi szinten tőrtén6 megjelenítését
és képviseletét? EÍnek milyen foÍmáit'
esetleg intézÍnényesített struktúníit lát.
ják szükségesnek |étrehozni stb'?

Fe|tétlenü| essen szó a fe|dolgozás
során _ a szövetség anyagi'pénzügyi
helyzetéről' KözismeÍ, hogy az megle-
h€lós€n ingatag. A központi támogatás
folyamatosan csökkenó irányzatú. A
sáját eró növelése egyre süÍgetőbb' Mi-
b6l álljon és hogyan teÍemthető meg ez
a saját er6? Hogyan alakuljon a tag'
szervezetek hozzájárulása? Ennek nö.
velése úgy tűnik €leng€dhet€den. cél.
szeíű bemutatni' hogy a tagszerveze.
leknek milyen éÍdekeik fűződnek a
szövetség nűködőképes fenntárlásá.
hoz. Tegyék méÍlegre a nyugállomá.

nyú katonáI( helyzetének alakulását s
ebben a szijvetség szerepét' Ismertes.
sék' hogy a szővelség milyen feladatok
megoldását laÍtja napirenden' milyen
kezdeményezés€i vannak a nyugállo.
mányú katonák hetyzetének javításá-ra
és €zek a szövetség nélkül mego|dha.
tók lennének e? Be kel| mutatni, hogy
a mai viszonyok között minden kis
eÍ€dményért alaPosan meg kell kiizde-
ni. Az eredmények lassan születnek, de
sziil€tnek' van egy olyan szervezet'
aÍnely a táblát az illeÉkeseknek folya-
matosan felmutatja. Nem mindi8 ol-
vassák el, de előfoÍdult máJ az ellenke.
z6je is.

ÉÍékeljék a szóv€tség választott tes.
ttileteinek mun}áját, ennél vegyék fi.
gyelembe, hogy tagjaik ugyan olyan
Íírsadalmi munl(ások mint a tagegye.
sületeknél. Számoljanat azzal' hogy a
szövetség iÍodájának lehet6ségei az
utóbbi időben lényegesen beszűkültek'
a s!áfusok egy Észét megsziintették'
saját eÍőMl való fenntMásuk egyelőre
nem |ehetséges. Mind€zek ellenéÍe vá.
zolják fel' hogy a testültek munkáját
milyen iÍányba kellene fejleszleni? Mi
volt a jó' az eredményes' s mit' miben
vámak tóbbet? vegyék sorra a követ.
kezt€tések€. és íeladatokat is, célszeÍű
ez€ket összevetni a ,,BEosZ stratégiai
feladatai'' című anyaggal és a ''Feladat.

''A BEosZ stÍatégiai feladatai'' cíÍnú
anyag ősszefüggésben van a tézisváz
latban szerepl6 gondolatokkal, mint
együtt€s tárgyalása lehetséges' Bizo-
nyos méíékig éÍinti a szövetség Alap-
szabályának módosításáí is. Amennyi-
ben itl sajátos kéÍdósek meíü|nek fel
azokm célszerű külön is kitémi a |a.

pasztalatok összegzésében is. Néhány
példa mi módon alakuljon az elnökség
és a választmányi tagok száma? Ma.
íadjon így' változzon' hogyán íni mó.
don? FelmeÍült a vita soÍán több váriá
ció és elképzelés. Az egyik: a régióve
zet6k ne legyenek elnökségi tagokcsak
eseti meghívottak, ezt többen ellenzik
(én is). Másik; a választmány taáait a
Égiók delegálják - a hozzájuk taÍlozó
tagszervezetek szám|ínak függvényé.
ben, vagy csak a 100 fő felelti létszámú
tagszeívezelek delegáljanak egy.egy
fót' a l00 fó alátti egyesületek elnökei
eseti meghívottak legyenek stb. Har.
madik a Yálasztm|ínynak legyen vá.
lasztott elnöke, ill €tve ne legyen, ma.
Íadjon a jelenlegi helyzet' ha igen' mi
legyen a hatásköíe' feladata?

Negy€dik: legyenek-e iágozatok? Há
igen' mi Ínódon' hogyán múködjenek?

A felkészülés során tekintsék át a
szóvetség Alapszabályát' célszeÍű. ha
valakit (valakikeo megbíznak ezzel a
feladaltal és észrevételeit' javaslatait
előteÍjeszti az adott íóÍumon' Az átte.
kintéslél felhívnám a figyelmel a kö.
velkezó pontokrá' amelyekben elkép
zelhet6. egyesekben szükséges a mó'
dosítás: l' fejezet2.' 4. pont' lII' fejezet
6. o. 2-3. pontok; 7. o. 1/b., c.; Iv. fe-
jezet 8. o. 2. pont;9. o. 2. pont; 10. o.
2. pont. 11. o. stb. El kell gondolkodni,
hogy mit lehet s mit kell ezeken vagy
más pontokon módosítani?

Ezekkel a gondo|atokkal kívánom
segíteni a tagszervezeteker a 2004' évi
kőzgyűlésre való felkésziilésb€n' Min-
dezekhez jó munkát és jó egészséget
kívánok minden részt vállalónak.

D|' Hel1:zeq ottó n,á' ezftdes
az ?lnökséq taqja



KEZFOGAS Á HoNERr
Deríis képek a katonanemzedékek keneseí találkozójárőI

Foldj '(acsó Lajos

híján - a földbe helyezlük. BíÍála1unkat
úgy látszik a polgármcsrcr asszony
megszív1elte. m€fl a központi ünnepsé.
gen a koszoÍúk rnár c8y vásá|lványra
keÍültek'

Deák Ferenc élete ós munkássága az
egyes korokban más ós más éftékelésl
kapotl' Közludomású, hogy liberális
gondolkodású volt' az osztrákokkal
l848 ás áprilisi törvények sze1]emében
békés kiegyezésre torekedett' ami vé
gül is sikerúlt neki és €lvbarátainak.
Ezen cselekedetével és a kiegyezés
clőtli és utáni f6ként országgyű]ési
munkájával kivívta a .'Haza bölcse', di
csér6 jelzőt. 1945 utáni időkben a ti'r
léne]met írók negalív személyiségként
érlékelték. A történelemkönyvek pár
sorban emlékezl €k meg ! nemzelsorsál
eldönlő tevékenységéíől' (TaIán ezéÍ
nem hallottunk SöjlörÍő1?)

Az elmúlt napokban a lelevíziók és
újságok. na meg lt MIEP ióvoltából-
mindenki mcgismerte söjtör nevét' Mi
jó néhányÚ' á BEosZ jóvoltából sze.
rencsére neln innen szereztük ismerete.
inkct l

v.jlös Béla nyá' nlk' ?,r.d?s
ZMNE Rúlyai Nyueállonúnyli Klub

vIsszAPILLANTó

. 1  . r t , . .  .  1 , ,  ,Jo.ltort emreKeK
söjtör' kis község Zala megyében' Ne.
vét akkor hal|oltam elóször, amikor a
Houvédelmi Minisztérjum meghirde(e
2003 as évben pá]yázatát, Deák FeÍenc
születésének 200. év1brdulójíra' és
csapalunk - a ZMNE Bolyai János
Nyugállományú Klub mcgkczdte
felkészülést'

A BEosZ október elején autóbusz
utat szervezelt Deák Fercnc szülőfalu'
Jába. a Íblú,jítorl Dcík kúria látogatásá'
ra' Kissé koÍán órkezlünk vagy a he.
lyiek késlek meÍ az emlékház még
nem vol1 készen, így annak belsejét
nem lálhlltuk és a tervezett kiállítás
megtekintésc is elmaradt' (zalaeger.
szegen' a Göcsej Múzeumban ezt pó.
lol(am-) Részünkről azérl a megemlé.
kczést és koszorúzáSt végrehajtoltuk'
Dr. Lovasi Gábor. a BEosZ alelnöke
mondla az Ünn€pibeszédel' Már Áz aü
tóbuszban is kaptunk tőle ismerclckct
Deák Ferenc életéből.

A látogatásba bekapcsolódlak a ki
posváriak is' akik szintén Íészt vellck

az ünnepségen' Deák FeÍenc születésé
nek helyszíne' egyemeleles kúria' me'
ly€l1élújított szép p.trk vesz körül' kö'
z €pében ivókúthl' A gyermek Deák
Ferenc csak Íövid idót töltö.t ebben a
házban. hiszen édcsanyja sibrik Er.
zsébet belehah a szülésbe. Az öreg
Deák Ferenc óccsére bízta acs€csemőt'
aki Kehidaküstányra vitte családjához'
Erdekesség' hogy a söjtöri ház eÍ€deti.
leg laktanyának épüh és Deák nngyap
ja 1768 ban vísároha részletre' A mai
épúlet nleIlett voh egy másik ÍöIdszin
tcs ház is. amit lebontottak.

Az évforduló alkalmábó1 jelen1ős
összeget szántaka 1.elújÍásrn. A munka
főleg akkor vett lendülclct, imjkor
nyilvánosságÍa került' hogy október
l7.én a korÍnány itL (artja ünnepi ülé.
sét'

A po]gáÍmesleÍ asszony szívélyesen
1ogadta a nyugállományú klubok tagja.
it' Rövid beszédében tudatta velünk.
hogy lalán löbbet tudunk Deák Ferenc.
ről min1 ő' ezéÍ inkább a falujukból'
.mnak fejlődésétól beszélt. A rendez'
vény katonai jellegét a katonazenekaÍ
biztosította' akik a Himnusz és a szó.
zat eljátszísáVal enlelték az esemény
színvonalál. Koszorúnkat - egyéb he]y



PáWázható milliók
Napirenden a hagyomónyőrzés és a tagtoborzós

Az El6 magyal hadtöÍénelem és a Ta-
vaszi hadjáÍat látványos Íendezvényei
onzágos éÍd€klődé$ vatoíák ki. A ka-
tonai hagyomány6rzésnek azonban ma
máÍ van eg]' k€véstÉ rendezvény.€€nt-
rikus vonulata is, amelyet ősszefogással
k€ vonzívá tenni' kiilönösen a fiaialok
számáúa. Ta|án így lehetne rövid€n
össz€fogla]ni annák a Balatonkenesén'
november 5-én Íendezett konfeÍ€nciá-
nak a legf6bb hnulságát' am€lyet a Baj-
társi Egyesiilet€k oÍságos szí'vetsége
rendezett' tizenkét honvéd hagyomány-
óÍző egyesiilet képvise]6inek Észvéte.
lével.

A BEosZ €|nöke' sipos Géza nyug.
állomán}.í ezÍedes, viláindíó előadásá.
baí hangsúlyozta, hogy a ka.onai ha-
gyoÍnínyok áPol|ísa terén Íitka az össze.
han8oltság az errc vállalkoá t.íÍsada]rni
szeNezetek között, és id]íig az anyagiak
hiánya is nehezítette €zt a tevékenysé.
g€t

Több€Í felvetették' hogy azokban a
vidéki váÍosokban' ahol a hader6ÍefoÍm
soÍán megszűntek a katonai alakulatok,
a jöv6ben nagy nehézségekb€ ülközhet
a katonai ha8yományok áPolása' Pozitív
Éldaként ál a katonai hagyományőÍ-
z€.ssel foglalkozó táÍsadalmi szeÍeze.
tek el6tt az év elején megnyít ercsi ka-
tonái emlókház' ahol a nenÍég meg.
szűnt műszáki alakulat katonai r€liloiiái
kaptak méltó elhelyezést' Végh Ferenc
nyueálomán}.j vezérezredes nemÉgi-
ben, a katonai nemzedékek xII. találko-
zjján, azt javasolE az eícsi Éld,ít kij.
vetve va]amennyi megszjnt hely6Íség
b€n _ €sedeg a bezáí laktanyaépületek.
ben - alakítsanat ki katonai €Í ékháza-
kat' és ezek legyenek a katonai hagyo.
mányőÍz és helyi''t&naszpontjai'''

Közős összefogással' a pákozdi hon"
véderÍ'lékmű szomszédságában, ̂z aI.
boíétum melett alakítsunk ki egy kato-
nai skanzent, elsósoÍban a fiatalok szá.
mám javaso]ta á tanácskoáson Tián
GyöÍgy nyugállományú €zÍ€des' a
csEsz elnöke.

A jövő évben megemlékeziink nagy
katonaköltónk, Balassi Bálint sziiletésé-
nek 450. évfordulójárd' s ebb6l az alka-
Iomból a tewek szeÍint - nemcsak ko.

munkíhoz' ezen kívül igénybe vehetó a
Kultunílis oÍökség MinisztéÍiumának
noÍmatív límogatása is'

A Bajlíni Egyesületek oÍságos szG
vetsége november tizenkil€ncedikén fó-
ÍUmot tartott a hivalísos és szerződéses
áüomány köében töÍténó tag|,oboÍz ás
és a honvédségtól kiváló katon|ík segíté-
sének leheróségeir6l.

A fórumon Észt vett Mikita János ve'
2éÍ6magy, a HM Honvéd vez&kaÍ ttj{.
zsigazgatója és Kovács zolíín dandárlá-
bomok' a HM Honvéd vezéÍkaÍ sze.
mélyügyi csopordőnök€ is. A ranácsko.
ásm meghívást kaptak az alal$latok és
a megyei hadkiegésítók paÍancsnokai
is.

sipos Géza nyugátlomány'j ezíedes a
BEosz helyzetét elemezv€ elrnondta: a
tizenegyezeÍ f6t száÍ áló honvénségi
láÍsadalmi szervezet tagiainak nyolcvan
szízaléka n}ugállományj katona' kíF
óttiik a hivatásos .isztek szímaránya
a|ig ba|adj^ meg a ríz szÁaÁékoÍ. Ez az
aÍány l99Gben, á BEosZ megalakulá.
sakor foÍdított volt.

szorízások és em|ékiilések lesznek' ha-
n€Ín emléI|tíÍák is zólyomba' a költ6
szűlóh€lyére' A KultuÍális oÍökség Mi-
nisztériuma összesen 300 millió fofintot
különített el e r€ndezvényeke' s ebből _
pályáaaÍ úrjáú - kaphahának BEosZ
Balassira emlékezó tagegyesületei is.

Az utóbbi két évb€n tizenkét helyőr-
ség.törteneti kiadvány jelent meg, és
most az a javás|at hangzott el: vala-
mennyi magyaÍ katonai hely6Négről
készüljön egy-egy kiadváíy, s ehhez
kaPjanak anyagi támogatást a kutató.
mmkát végz6 hagyoÍnányőÍzdk is' Jó
hír a katonai hagyomány6Íz6 egyesiile-
tek szímáJa' hogy a jövó évt6l á Nem-
zeti civil Alappro$am páIyázatai' a teÍ-
vek szerint, ti'bb százrnillió foÍintot biz-
tosítanak a katonai hagyományőrző

A fiatalíús és a megújulás érdekében
sziikségessé vált a tagtoborzas.

Mikita János vezérdmagy felhívta a
figyelmet arra, hogy ha a hivaiísos ka'
.onák a személyi jövedelemadójuk 1%-
át a BEosz részéÍe ajánlaník fel' akkoÍ
ajelenleginél nagyobb összeg jutna a á-
szorult nyugállományúa.kra és a hon-
védségMl kiváók anyagi támogatásím.

A katonai szervezetek vezet6inek
véleményéMl kitűnt: ha erósödni fog a
BEosz érdekvédelmi tevékenysége,
akkor a hivat.ísos és szerződéses kato'
nák is nagyobb számban vesznek részt a
bajtáni egyesületek munkájában.

A fórum végen a HM Honvéd v€zé*aÍ
hadmúveleti csoporÉőnökÉge és a BE-
osz együttÍnftijdási szerzfrást írt alá

Kacsó l,jos
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Nyugá| lományúak érdekvédel mében !
A HoDvódcIni Minisztéliulrl .t védel
mi iilÜlvizs8álat kerelébcn cgy ki
sebb lélszánú. űtőképcscbb haderól
próbál kial.|kítani. mely a1 kulatok.
he]yőr\égi klubok l.clsZíntolásával
jár cgyiitt- Ennck lcmlés^tcs követ
kezményc lcsz. hogy 25-3() 00o
bonvédségi nyugdíj.rsl. lni cgy tzáz
honvéd nyugdÚas klub lt|ó nyújlotl
lámogll:isl. a nyugíllomLínyú kato.
nÍkró] v.lki gondoskod.isl is - bizo.
nyos mérlékben negutívin - érinteni
lbeja.

A honvédség vo|l idÍig. l l  a szerve
zel. nleIy lcgÍncsszcbb nlcn(íki8 gon
doskodoll l nyugállomÍnyú }.tltonák
ról' TöNény és honvédclni miniszle.
ri Utasíísok bizlosíollík z ..obsi(o.
sok.. Íószére a szociílis gondosko.
dást. tc8élyezést' üdül|ctést. e]isme.
Íésck adtísál' egészségugyi cllátásl éS
r kegyc|cli gondoskodáIl' Ezek lüda
tában í nyugállon]ányúak éÍezték
honvédsóghez való kölódésükel és
egy kicsit katonának ludl.ik Da8ukat'
Aggódva figyekÜk a honvédségr6l
szóló hír€ket' és sokal lcllek a kato.
nai hasyományok ápolÍsÍón. kalona'

i'rrrr
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cm|ékcik '  erek1yók megőrzésééÍt'
I1ycn példíkI a székcsl.chérváÍi repü
|őDrúZcum létrehozrisa. .l l7. honvéd
gy.lk]gezred ha8yolDti|1yainak ápolri
sa. Ercsiben' Jánoshtllmíín emlékszo.
b.ik 1élr€hozása' Tau. M rcali, Kis.
kutlh.llas katonalö11óDctének me8írí.
sn. és sorolhahítn ((]vtíbb'

A honvédség n.lgy íhl.rkulása kö7
epcllc úgy érezzük. holy a nyugá||o'
miinyúak he]yzeIévcl' óÍdekképvise.
1ctóvel' .iövójével v ló foglalkozás
hálléI|re szoruIt' Pcdig a Dyugá]lomá.
nyú kalonákÍa. a nyugdíjas klubokr.l
.1 ji'v6ben még ll.lgyobb feladalok
vÍmak.

CélszcÍű lenne n HM vezctésének
ÍbghIkozni és dönteni l nyugállomí
nyú.lk éIdekébetl vírh.tló iniézkedé.
sckÍó| (k]ubok megslünletése, autó.
bus7 bizlosítása' szociílis támosalás.
slb.) fisyelenlbe vévc J k]ubokjavas.
]ahi l .  ödeteit is '

Mi bízunk. HM bvábbi límogalí'
síban és nyugdíi.lsok |'cló ez idáig is
mutnldt szociá|is clki'lclezettsé8ük.
ben' Néhányjavaslal. nc]y sesíteDé a
kIubok Dlunkáiá l l

f .í

A felszámoló
i l a k u l a l o kn í l '
hclyórségi klubok.
nál ít]eslegcssé
váll .lnyagokka] a
nyugdíjas k|ubokat
scgícni' Kónyvtá.
Íik - fó|eg katonni
lónlájú . keze|ósól
át dni a nyugdíjas
k1ubnak lovábbi
nlegóÍzés vé8etl-
Technikai eszkö.
zi'kkcl íÍógép. szí
mokigép' sokszo
rosíló gép. lclcví.
Zló slb' scgílcnj ll
klubok működésél'
Hrditcchnikai esz-
ki'Zijkkel - ágyú.

Ic8yverzet bőví
lclli nrármcglóv.j
em l ó khe l y e k e l '

nrclyek a klubok
mc1lcll műkÓdnek

v 8y újakat lót

A honvédségi objcktumok átadásLl
kor. azönkom]Í|lyznllal megállapod.
ni. hogy r honvód nyugdíja\ k]ubok
rÚszére helységct biz(osíl múködésrc
ilIelve emlékszobl kia1akítására.

nyu8díjas ollhoDok létrebozís.i
DÍ1 fi8yelenlbe vcnni ll nleglévő hon
védségi épületckc| nlely me88yoÍ-
sílaná a végrchdlÍsl' Pld': székcsl.c.
hérváron az ürescn álló..Fekctc sas..
szólIó vagy ll Brcgyó közi objeklun'
Udüléssel kapcsol.|tbíln célszerű lcn
ne rendszerezni .l nyugtjllomÍnyú.lk
üdühetésél úgy. hogy az el6szczon
ulolsó turnus ( iúnjus i- l5.) és 17
ulószezon elsó luntusa (szeplenltxrr
1-I5.) lennc :u . .obsi losokó' '  BaI .
rcnkenesén' Málrahízán és Haidú'
szoboszlón. (E8yóni igény alapiín
m.is idópoDlban. nrís üdiilóbe is kél'
hcl beulal&') Ennck elónye' hosy
tudnlík a nyu8díjl|sok az üdülés idc
jél' csoportosan mely i8ény is vc'
hehék igénybc l|z üdiilőt és a khl' is
]obbAn tudná szcÍvczni aZ üdülők
üZcmeItelésél'

az anya8i lÍ'nogllás melyben to.
vÍbbra is reménykcdünk felhaszná.
lÍs is eredménycscbb lenne' ha n klu
bokat közvellcn l:inlogatnák a vóg.
zett munka ós |élszÍlm alapján' M.l n
lÍmogalás szélszóródik löbb köZbc.
csó szervezelnék. ncm működó e8ye.
süleIeknél' (Példlkénl emlílem a fc
hérvári KÖFÉM .lmerikai cér
közvetlen a nyugdíjas klub részóÍc
bizlosít éVi összc8el' (600 000 Fl)
mcIybó1 a klub nlűsol{I. kirándulíísíl
s lb. in lézi)

kegyeleti felad tok véglehajlÍslíl is
cgysésesíteni kctl. hisz zenekarn' il
letv€ dísz raj.szlk.Nzra mind kevc
sebb lehetőség lcsz' Továbbra is lcnn
kel]ene taíani k bnaijellegél c8y
kfirlössc] két'három katona őíséggc1.
ki lüntelés vivóvcl '

E néhány 8ondol.]lol viraindíón!'k
szántam azzal a céllal. ho8y a nyu!
tíllományúak' saj:il érdekiinkben
iÍ]eleikkel' jltv.N|.lr.likkal segírsók Ll
HM i l letékcs szc|vci l '  a nyügá1lonrí
nyúak l'elé törlénó ilÍézkedés mc8ho'
,/.,!|a|ában. |A H1|4 illÚékesai \,úrh!lk;.
n c!:?núCr \óú |úlas-olnllk d: ^'

\ otli I n r glb t! d I k td :o t t ja| a s !.t ! okt!. )
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a BE'osZ és a Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége
EgyÍittműkódési megá||apodás

A B.i]társi Egyesű|elek ofszligos Szö.
vetsége (BEosZ' Budapesl. XIIl.. Gi.
dótnlvy u' l/B.) és a Honvéd sport
egyesÍilelek országos SZövelsógc
(ZMNE BolyaiJános Katonai Mű.sz.l
ki Főiskolai KaÍ. Budapesl. IX', Ul1ói
út I33 l35.)  k iÍejez i  együl lmíködési
szándékjt a Bajtársi Szővelségek és l
Nyugállonínyú K1ubok, vtllnrilrt d
Honvéd sporlcgycsü1ctck tcvókcny
ségének kölcsi'nös Límogatlisárt:

l/1. A BEOSZ viilliljr, ho-cy trg
szeÍveZetei a hcly i spoícgycsiilctckkc I
kötőlr nregá1lapodÍs ahpiÍn nópszcű
Síti l spoíegyesülclct. prcplgáljr r
sznkosZlrilydi áha1 c1ó|1 credtnényeket'

I/2 A spol.lclycsii|et rendezvényei.
.c, vctscDycirc. nrétk(.ízései|e ví|lalja a
mozgósíliisr $iít tr3jai. a7 egyÍilÍ ű'
ki'dó mÍs rí|srdr|nri szenezet tagjai.
v.1anriDt a csa|ádtagokon ketes7l!i|.

2' A szcrvclctck kijlcsi'rijsen vá|

vények készítésón.|. hogy meglévő
eszközcikkcl .s kapcsola|aikka| nép.
szcrűsíLik clynrás s7eNezeteit és ren.
dczvónyc i t '

3/ l '  A sportcryesű|e lek vá l1a1ják.
hogy a BEosZ trgs7ervezetei á]tal
sZcBeZcll spoÍvcrscnyek szeNezésé.
hez.  lcboDyo|ít i l sího7 szakmai és
tcchnikri segítsé8et nyújtanak. mely'
nek pén7ügyi Í'elléleleil Í.e1ek külijn
szerzódésben rcjgzílik'

3/2. A HOSOSZ vri11:r1j!. hogy a
BEosZ tagszeÍvezele i | rél  a hely i
nregá|lapodásnak és klőpont egyezte
tésnek tnegteIe|óen benrualóktlt. él
n*nybeszáfi lo1ókat it|ítl1lrk'

4' A szerzódésr aláíÍók lÍnogxtjík.
hogy tl BEosZ lagszervezctci ós hcIyi
SpoÍlegyest i le lek !cze l . isógc i  . icIcn
egyiilln]Íködési nrcsÍllrpodás rlap
ján '  heIy i  sz in len k i i1 ön megÍl l rpo
dásban sz bá1vozzík r k(jlcsinr(js
egyiilrn]Íjködés le1lólcIeil' A l.clck {

szövetséghez tartoZó c
egymásnak jrldják.

5' A két szöVctsóghez 1río7ó szeF
vezelek évcnkóDr cgy !lkr|onrma| éÍ.
léke1ik .l köZös munkr cred'nényeit'
és ]eghalározzík a további kozds
r)ruok.r le!lbntosabb lthdrllit.

6' EZ ! megíllipodÍs .Z együttes
alíírís napián lóp h{tit|yba. A nlegtjll.
rpodás l.clDrondásjl bínnelyik szer.
vclcl kc7dcnrénye7heti A l.1nlolrdÍsi
idó 90 nrp, A |clnrondási időIr be1ii1
kiitc|cző a bctcrvezetl l.eladalok kö|.
csi'n(x v.gtchlitÍsr'

Bud!pesI. 2()():]' okóbeÍ

llhl^| LLi!-|ö (.R11(:

ú IIo,|ód SP.rk,lvliiL,!(L
O t ! 1i r. s 5 aj\|r só r i. A ? ! i iA (

1.lliÍk ln1híVások. mcghívók. rendez'
su,)s (;ó:d n\ú' ?.tltlt\

d BI,OSZ rlr.ilt.

Tájékozlatásul közöljük a Honvéd sportegyesii|et€k
orságo.'szövet,égéh€z tartozó sportegyesÚ|etek
cínj€gyzékét.
l. Honvéd Auróra spoÍtegy€sü|€t
Címe: 1885 Bud pest, Pi:25.
Elnök Tólh Fere,nc nyí. vezádnagy
2. Béri Balogh Adán Honvéd Közhasznú DsE
címe: 9025 Gyór. Bercsényj ligel99 ]0l.
Elnök: Borkai zsolt őmagy
3. Honvéd Bolyai János KMF sE
címe: l09l Budlpest' Ull6iút l33 l35-
Elnök: Juhász László ezÍcdes
4. D€br€c€ni Honvéd sportegJesiilét
címe: 4002 Debíecen' Pf': 227'
Elnök: Papp Gyu]a ezÍedes
5. Budap€sti Honvéd sportegJesülét
címe| l l 34 Budapes'' Dózs! cyör8y út 53'
Elnök: KunszlGábor
ó. HonYéd Budai sportegyesület
címe| 1885 Budapest' Pt: 25.
Elnt'k: Vári'Nagy csaba nyá. alezredes
7. ceg|édi Honvéd spoÍ€gy€sü|€t
címe: 2700 cegléd. Pt| l08'
Ehök Tábori Lász1ó
8. Honvód Gábor Áron sport€gy€sü|€t
címe: 6400 Kiskunhalas' Nyírfa u. l 8'
Elnók: Romvári Frigyes ezÍedes
9. HEMo veszp.ém sakkegye!ület
cím€: 82m veszpÉm' Jutasi ú187/a'
Elnök:
10. Kiskunfé|€gyházi Honvéd sporte8y€sül€t
cíne: ól00 K'skunfélegyháza, Jókaiu' 54'
Elnök Dózsa Benő
ll. tlonvéd Kossutb LÖvész K|ub
cím€:2000 srentendrc' DózsaGy' u. 12 14'
Elnök: Dr' Ronkovics József dmdáÍábomok
t2. Egri Honvéd sport€gy€sü|€í
címe: 3300 Eger. Pf': 16l.

Elnök: Kelenren JóZsei
13. Honvéd Pct{í|i sándor sporte8lesú|et
címc: l163 Budapest. U]szászi u' 58,
Elnók: Bít.ó JÍros 'rénrók ezredes
14' Honvéd sas.hegy sportegJesülct
CÍne: l1 l8 BudapcÍ. Budaijrsi úl 49 5]],
E|nók: Kalmár]iinos
15' szo|noki Honvéd sportegyesü|ct
Cínre: 5008 szol'rok. Pt]: l'
E|ni'k: Freyld8 Béla nyá' re' ez' €des
l6' Honvéd szondi GJörgy sporlegyesü|cl
Címe: 8003 székcsfehéná|. Pf':9'
Elnök: dr' Bordács lívÍn
r7. Tapo|cai Honvéd sportegJesü|ct
címe| 8300Tüpolca, Kazinczy lér 9'

l8' Taszári Honvéd sportegyesület
címe] 726l Tuszár' Pt: l l'
E|íök: KonLsash sándor
r9. v€s'prémi Honvéd spoÍtegy€sület
címe| 8200 veszprém' stromfcld A' u' 5,/b'
Elnök: Va$s TiboÍ nyí' mk' ezrcdcs
20' Honvéd vitor|ás Egy€sü|er
Címe: l l]7 Budapcst' BudaiN' A' u' 6' Iv/2
E|nök: Lénai István Attila ezredes
2l' Honvéd Za|ká Máré sporlegyesü|el
Címe: 320l Gyöngyós' Pt]: 32'
Elnök: szoboszlui Endrc nyÍ' mk' czcdes
22. Honvéd ZrÍnyi spoÍt€gyesú|el
Címe| l l0 l  Budapes l '  Hun8I i r ia  kn '  9 l I '
Elnök: Bakó LásZló alezredcs
23. Nyíri Honvéd Egy€sület
címe| 4400 Nyíregybúz|. színhÍz u' 2'
Elnök: Tólh sándor dlezredcs
24. Honvéd Bercsényi sportegyésÜ|€t
Címe| 680l HódmezővásáÍhely. P|]: 12'
Elnök: Kovács Jó7sef a|ezredes



Alapítványok egymás közt
A Bajlársi Egyesülclek oíszígos
Szövetsége és az ál(ala a|apított
''BajtáÍsainkért'. Alapí(vány kö.
tetl €n tanácskozásra hívla össze a
honvédség és a társádalmi Sz€Íve.
z€|ek álta] alapítoll a]apítványokat
a HM Hűvijsvölgyi úti objektu.
mába' Az istncÍ 2l alápítványból
l9 iogádla el .t mcghívÍst'

A tanácskozás keÍetében el
ószörEÍdős László ezÍedes' a BE.
osz ügyvezelő ale]nöke adott tá.
jékoztatást a BEoSZ.ról a részl
vevők Íészére. Ínajd dr. Abonyi
Mátyás a ..BajtáÍsainkért.. Alapít.
ványról szólt' Bemutatásra kerüll
az elmúh négy évbcn sególyczés
re és adományozásra foídíoll
több minl 12 millió foÍinl éven'
kénli bontású felhasználása' mely'
b6l kiderült' hogy az alapílvány
kurátorai jól sáfárkodlak a níjuk
bízolt pénzeszközökkel (íblázat)'
Ez| kövelőcn a íészlvcvók 1ájó
koztalásl adtak sajál alapílványa
ikÍó|' az egymás éídek|ődéséíe
számító célokról és akciókÍóI' te.
vék€nységük lehetséges össze.
hangolásáról'

A HM KomÍnunikációs Fóigttz
gátóság részéről 1élszólaló Vámos
Nórá osz{ályvezető helyettes az
alapítványok 1onlosságának ki.
em€lése mellett a táÍcával va1ó
esyüttműködés 1ehetőségeiről is
Szó l t .

ValanenDyi résztvevő ná8y ér
dcklődéssel hdlgltL! dr' Varga
ZollÍnr' a FőváÍosi BírósÍg sZ.lk
bírójál' aki a közhasznúvá válás
kÍi téÍiumaiÍó lszó1 l '

A konf.erencia ideje alalt érke.
zel' a szomorú hír' hogy két pilóla
JAK_52 típusú repül6géppel ki
képzés közben halálos ba|esetet
szcnvcdclt. A konierencián részt
vevők egyönlelűen szóltak ánól.
hogy hazatéÍve Ínegvizsgálják a
hátra maradl hozzátartozók meg'
segítésének lehetőségét'

zárásként sipos Géza nyá. €zre-
des. a BEosz elnöke bejelentette'
a BEosZ évente szererné ezt a
konterenciá1 megrendezni' melyet
a Íészlvevők hásznosnak í1éllek
Íneg'

En1ős László e,rcdes
iiqJvezető alelnök

KÉRILIM És vÁLAsZ, TÁNULsÁG()KKAL...

Anda ÁÍpád ezred€s
Magyar Honvédség hadtápfőnöke

Tiszte|t Ezredes Ú.!
Azzu1 a kéÉ$cl |odulok on]róz' ho8y en8edé1yezze a
kiÍátsasági öllönyömhöz l db pa'lal|ó megvmdsá(
az MH RlhjzÍi MűhclyébcÍ'

Ké.ésem€t a2 a|áDbilkkál iddok|om:
l966'ban ávalht liszllé' Jkkor is és 'ítu is nindig
ú8y vaÍarlrm rz óllónyeimer. l.elóltőnel és l köpenye.
ket' sajnos r|krtom nirll r konfekciós m&erek nem
voltak jók' A v idéki vaÍatási lehelősé8ek megszúnése
óta en8edéllyel ! Ba|rro! ulcai méÉles szabósíg
ban van!ll.r]' Jelenle8i öllönyöürel is oÍ vaftlák'
l997 bo kerüllcm nyu8díjb.. amióta egy kis alakvál
tozáson mcnlcnr kcrcszlül' szűk lcn a n.dr.8om' A
helyi]Bég nyugdÍias klubjának clnökc vagyok' Ebból a
rÍB a|úi niegbílÍá$mból is li'bb eselben h'szní.

Amennyiben r személyi állonány leteftelt' úgy le!.
a1ább üi engedélyez' hogy l.40 cm nadlágeyagol

szekszárd' 2003' augusztus l-
Dkryokn! hhta! h\t1. ak..

Táí&v: E|uu6íLi5 ,

sajíálaÍal kózlóm. ho8} vaírtísiés nadníga.yaE vá.
sáÍlási téÍelmét a Má8}rr Hoívédsé8 Hldtáprőnijte

Graüuli sűnlo| ca!.hs
parancsnok

U' i': a tmulsá8okal mindenki fogalme me8' vér

A BEosz TAGEGYEsÜLETEl És RÉG|ó|
2003.10.28.

Osszescn: 83+2 A BEoSz a honvéde|mi tárca
Iegfontosabb ernyő szervezeteTaglétszam:8'404 Íó

(@ 2o0].lo.5''ón f.|v.n 3u n.2et.k



Búcsú atúzérdandártó|
Mouó: ',Ha erős v1s) lárs-\ahak
veled, ha grchge tu8.,- eltapoeiak."

Aniko| Pétsett jáúunk' nls rc.
]néö,kedtíink,, Bí:|unk abbatl. ho!,
a tüzér 8e ?ni(iók k^,r']|srir4' a
''vá|os'' óhaja, és a Kö:táIsrlsági
El11ökíi,* se8ílő n|ca]||i!aÍk02.1sa
nég h1"qnenúe|i a 10l' ''s:igchá'
ri'' Z|íllJi h!iklós VlJ(s ííi.óftI|l]|.

Most nú tudiuk' hogt e: ntn lolt
több hiú ábrúk! ál' Hil:!ü o Mu
qJaf Közlá|'saság Hon|íd(lnli |úi
nisztere a ntitldp u W-11(n b4tl(n
lette' h'3! a nulasubb !s|sá!!|
meqszülÚetik' l$ u j.,'ííhcn Düir
.sak elnálkfulheliil1k d.oü' \olt niljI
falan1iko]' ii:ér .nűlkj (!\ll!iit]k.
nagasahb 4!sásii!lk'

Eú|lal d Íiizó| ldrozd| Pi.si kitú]|
dulá'a s\1korkúilds bú.nilál()et|
táss,i v.íll' hIég ulaljú|d |oh |cht|íj
séqíi]* aru' hos! J'!l!oktko.|u Iá|
hassuk a da]k[á] 32?néL|i álk,n.j
}át, | ó si 8ha1l8d! hasv* az c lijljátó

palants ok díszP.|run6út' a dandár
pannclnokhebe|tes ü nePi bcs:ó.
dél' ós ]nég e9|sze| úgigné::ük üz
aleejsé8ek nJíle8ye es sorokbdn
ú g| e hdj lo tt Paró lléjó t.

E2t kö,eÍ|e a]nak a negen él.?'
,és.sonzatnak eqJ része, anikor Lő.
ríncz Miklós ezredes dandórpa.
rancsnok yisszaenlékezve a 437 é|'

|?L ko,úbbi idősnk].a, szólt sziqet-
yór hős |édői],ől' El,1o tlra, hoq}
2500 Íő |étlő har.ott hősiesen 60
0a0 Íős t.,.ijk ha.rseregqel. A ÍúIerő
fér]ül diadaInusLodoí| és a yfu ele'
sllt' K.j:b.n ^4iksa oszh'á* Csúszá,.
50 aztes hadsercgc ,'pdhol)ból,'
náz|e űeis ||ikén| Iöú ron]ná a tö.
l.i)k tii.ó|sóg S.igc|\'á]. básttáit'

A koszoüi:lisok \'égrehaiásd ulált
láióko:tdlól ha|lgat|u k tn?g a dan'
JLi| (|íí.ő i|itól. ||ÍCgnldÍuk, hoq, az
dldk kn ilelób?]| kdrdi]llilis |'últo,á'
sok 0| Íii'únl.k' Éhék 

" ".o,soshilkij.üaPiaik.1|' Foh| a kikóP.és és
k^1ihbkóp:ts' |ijbh íisrl. ós tiszlv
l|.!|.s (tcdDlít1\?s n|?^'|i.sEíjl tett,
klllú.lk t]llún! |iikn is.l?t' sikercs
|'<lP.lÍ!|oko|,Ii!L,| (lij|ós,eteken)
\eÍ|.k l1's:|' í! tbl]ijítotÍak egJ le.

E: 0 l0bdn10t nblt negszakadt.
'Ióllefu| dkkor núr tiÍ]} b|:i$ú:|unk
(l a Pdt'!tl.s|]ok ú|.ló!' ]1ogy Iisx()|lL
|.|ni,l'a' d. nú nkt tudiuk, az em
|?s. nki| nlinl nosztal €iá'js, anit
?rr ors.ú|os ríi.ótld!álkozó ke,'eíó'
he k^'íjnunk nc8s.et]''c,,Í.

A pttsi |úbqatás bcfti'zlé\]el nóe
,n?g|ekinletliik s:ige'i' haÍá|ában
Zrh|,i MikkiÍ ós s, lej]ná,' mlék.
s:obfun' DÚjd az újabb - cz|iÍ|ll
s,o,nofu1s ólnén}ekkcl gd..dagod.
j,a hozautazhlnk Budapestre .

oláh Ferenc }á' dezredes

ZRÍNYI KIADó - 2003

A ZÍínyi Kildót a Honvédelmi Minitz.
lérium nlapítottn l95l beo. A több év.
tizcdcs kiadói tevéke|ység ismeí vala.
tnennyi szakember számáÍa. e',eí en.
nek njszlctezésétől u alábbiakb'í elle.
kinúnk'

A 2002 ben újorn alakull Z,ínyi
Kiadó tetnitikáját a jogelód kiadványa.
ibu nregjelenő fó vonalai menlén húz.
hatJuk 'ne8. Folylatni kívÍfujuk a ha
gyományosan .''lrínyij. tematikÍt,
va8yis a hadludo ány. hadtÖÍénclem,
hadilmhnika je1es magyar és kűlföldi
nrűveitrek megjeleÓletését. A ki'1 bő
vítve a Íéntieken Íúl a törlénelen iránl
érdeklődő n^gyközön#g számán is je
Ientetünk meg könyveket' Külónösen
ibítosnak taíjuk I} ludonúlyos i8éDyú
ismeÍetteÍjesztésl' melynek me8valósí
lisáÍa n közeljövőben soroatot ürdí
tunk ',Nagy csalfi.. cún'ne].

Kiadói filozófi'nk dlapja' lrc8y szak'
kiadóként. az adott ténlák' korck, sz.k.
leíületek méllín elistnert szakembeÍei
vel létrehozuk ut ü alkotói műhe]yl,
mety a kiadót ajövóben markánsanjel.
lenlezheti a magyar és nenuetköZi
könyvpiacon egym:inl' célunk. hogy
könyveinktaíalmi ga?iag'ága igényes
külsó me&je|enéssel láÍsulva egy
könyvszakmailag hileles' koÍszeíű ki.
Mól mutasson olvasón}nal. Hisz sá.
munka ahogy a '.GuEnbeÍg g.tluis..
vala'nennyi híve sámáía a könyvké
szítés 2l. szízadi'Jfu|nufakúráihon.'
a legfonosabb az olvasó'

Hitiink szerinl a sz'}naisá8 e8yik
zálogát jelentneti megújítlni kívánl
szeÍ€pvá|laláiunk a szakmai szeryere

Nagy G,üla l$r'án
kiadóyezető

Ta|ócMd.i

Ri.it ^tigi S.rlqtituattj K[t.
N|)|)l) s:i}'.!|?hir\ú '\drhj l )lID

Í.klo" : ).']t5.7 l 1 : |)Ó. l0'9577 ()!ó
f |l]i| n,,!:.:nl(á1i(l hu

trgxének és cógek részére kockáz.tt menedzsmtnt
UzIclvne1i és bizons!ígi kocktiz{l c1cnrz.s
1litcIczóvódeIeÍr. ddó\sÍg visszasZÍrnrdzhtásr'
Pc.cn kí,Íilieg}e2ség ekjkésZíós.trcn. büntetó ós poIgíÍi üg}ekben rcnde1

kezisót. Í1|unk rdrrok l.elláÍjsliva|' ki1űnó ii3yvidekke1'

MlgánnyonÚzÍs. s7etnély és v3gyonvéde1em

BAJBAN VAN,] HíVJoN BENNÚNKET|

J('bb nlegálIapodni!

A közvelítói lev.kcDysógró| s7ó|ó 2002' évi LV' törvény alapj,ln:
EGYÉNEK És CÉGEK

PEREN KivÜLl PoLGÁRl JoGVITÁK RENDEZÉSÉRE KÓZVETÍTó|


