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A Bajtársi Egyesületek országos Szövetségének időszakos kiadványa
A kiadvány |éí|ésmentes, sokszoÍosÍtható

Kedves Bajtófsak!

A BEosZ tiszlújíó küldöll'1aggyű-
lésre készülI az elnökség kidolgozla.
a választmány elfogadta a két alapdo
kumentumot, a beszámolót és a kö-
vetkező négyév fóbb feladatait' A vi
taanya8ok fele|ős minősítése vár a ta-
gokra' a tagegyesületekre. Nem meg.
keíü|he1ó fe]adat.

Az oÍszá8os e]nökség e|számolni
készü| a neki me8bízást adóknat. Ez
a kölelessé8e' mint lestül€lnek' De
akkoÍjámak el he|yesen' ha a gÉmi
um ta&jai saját munkájukal is értéke
lik-önéíéke|ésrc is szüksé8 van. Jól
néznénk ki' ha azelól meÍlelelók csak
a mögöttük levőkÍe figyelnének. El
szánlság, munkakedv' önál1óság'
kezdeményezés, megvalósítás - a
szeméIyes hozzájáÍulás milyensége
és hatásfoka, ezÍ kell önmagunkról
minősílenünk'

A régiók összegyűjtik a dokumen
tumok t.eldolgozásÁÍa tag€gyesületi
tapasztalataikat' vélemények. javas
latok kellenek ' mindannyiunk és a
szővetség érdekében. Mi ]egyen a
szövetséghez. annak íe|adataihoz Va
ló viszony mottója? Nem bonyolult:
létrehoztuk. fe|elősek va8yunk érte!

Nem e|é8' ha csak azt minósítem,
hogy mit lett, mit adott a sz.'vetség,
az elnöksé8, és mil kíván tenni a jG
vőbcn' En' minl egyén, MI' mint tag
egycsü|et mit tettem' mit adtam' i||et
ve mi| lettünk' mit adtunk a szeÍve
zetnek? - Elég-e ha ''csak'. tagok va
gyunk, ha csak kérünk. és ha valami
nem jólvan, bíÍálunk' de a me8oldás-
ra nem teszünk j aváslatot? Elég.e' ha
mi, itl a helyi egyesiiletben, klubban
jól elvagyunk? Ne traktáljuk magun.
kat unos-untalan azzai, hogy meg-
vánnak nekünk a magunk bajai. nincs
nekünk eíónk móg az oÍszágos

ügyekkel is fogla|kozni' hanem ve.
gyük észrc' hogy e nagy, a HM leg
nagyobb szeNezetéhez va|ó fe|elős
tartozásból is adódnak köte|essége'
ink' En lettem ta&ja a he|yiesyesület-
nek, En szavaztam meg a BEOSZ-
hoz va|ó csat|akozást, En fizetek 80
forintos évi tagsá8i díjat, Én vállal-
tam az Alapszabályzat teljesítését -
mit js vállaltam, s ezekból mit teljesí.
tettem? Tudom, hogy mit kell ten
nem? Meí ha igen, akkor tudom.
hogy mit legyen az egyesület. a íé
gió' a BEosz' De ha nem?

Nemet mondani, a Vá|tozások ellen
szólni' az a|is ismeí jövó helyett a
jól va8y rosszul ismeí múhal 6rizni'
és nem csel€kedni könnyű. A ''nem''
támogatóit nem köte|ezi semmi, a
nemcselekvés kövelkezményeirő|
nem készül haláslanu|mány. A cse.
|ekvés elmaradásál igen ritkán kóveti
számonkérés. Am a ''nem.. a pÍoblé
mákÍá használhalat]an, káÍos vá]asz.

Jó közétet, napj örömök, elége.
dettség. anyagi bizlonság, cgészség'
rendezett emberi. közösségi kapcso.
latok: ezek az élet minósé8él befo.
lyásoló tényezők. Me8 z új iránti ki
váncsiság' a k'hívások vállaIásának
készségc' a sikcrcs helytállás öÍöme'

A min6sé8i élethez né|kÜlözhelellen
a személyes hozzájárulás -a BEosz
szakirányú tevékenysége csak ezeken
keÍesztül valósulhat meg'

A szeméiyes hozzájáru]ás ak Íala
vajon megnyilvánul.e abban. hogy
van véleményed' és azt el is mondod?
Nelán abban is' ho8y kijelented: én
ezt el is tudom végezni? Lesz.e o|yan
BEosz.tag' aki azt mondja a jelóló
bizottságnak: én lüdom mi a jó meg-
o|dás. és én kéPes és kész va8yok azl
a szövetség elnökségében dolgozva
végrchajtani? MeÍt in az ideje annak'
hogy az egyén a civil életben' a civil
szervezetben is merjen vá||alkozni.
Én hiszem' hogy vannak kőztittünk
ilyen embeÍek. és remélem, ezl ki is
Íbjezik majd.

1996 óta vagyok a BEosZ e|nöke.
Tercm a dolgomat' s hibáznék, ha
nem .udnám kimondani' hogy löbb.
nyire és ósszességében sikeÍesen.
Tudom. hogy hol ronlollám' s tudom,
hogy mit kellene lennem, a szövetség
érdekében. En vállalom a fe]adatot a
jövóben is felel6sséggel, számon.
kérhetóen.

várom mindazokat, akik hasonló.
képpen elköte|ezettek, do|gozni akaÍ.
nak _ a szövetség érdekében' Ha nem
kapok bizalmal egy újabb ciklusÍa'
akkor is köszönöm az e|múh 8 évet!
Nekem soka! adoit a BEOSZ. Bizal-
mat. baÍítságot' tudást' tapaszla]alot'
s ha messzebbre láthattam az azéí
volt, mert nem kis emberek emeltek
vá|lUkra'

Boldog új ével kívárok a BEosZ
miíden tagjánakI De mi tudjuk, hogy
a kívánság kevés' valamit tenni kell
azéí. hogy valóban boldo8 legyen'

siPos Géza ll)ú' c.R'dcs
BEOSZ-!l'li)k



Gondolatok a tagdíjról
NeÍr h isZeI! .  hog) '  űj11nlondok azzr l ,
hog} cgy slcrvczcth.Z Való tarlolli\
cgyik alapvctó kiicjczósi cs7ki'7c ó\
|n.nr'ilt a 1r.qdíj rcnds7e|.s befi7Etése
[gy s7ó!ctsé8 !onrtko7Ísábrn. íg] 1
B[osz nii] is c7 ligy fcic7.ílik ki
(Ahpszab.L|)  15.  is  ( l )  bckczdés).  hogy
l,,SZin'ctsJg pón7ii.qy i rlr|] a r tt!slcr
\c7ctck í|ta| |i7ctct1 szijvctségi lr3dŰ
b( i l .  vtImr int . ,  levő i l ik . jsS7e, . ,  V lgv is
l s7ovetség' az eg)es s7e1néiyek ílla| a
tlge!yesliletek tészé|e tjzeteÍ tl'gdíj-
bó1 e lk i i IoníIet l  (ez . ]eIenleg E0
Fí1ó/év]. Un. Szovetségl ta3dÍiból g!7
dá lko.11k.

l ]es7é|le léseLtk.  !úíj .k tá|8yr e té
nrakÓÓen nindjg .lz: sok e a Bl.]osz
té,zére íizelert szóveÍségl tlgdíj. vagy
!em' n i re e lég|,Ez l  nem Ír lsoknl lk .
nekÜok ke l l  e ld öntenünk.  1e]yhez én
inkJbb csak segíIséget kí!lnok ldnl.

Mil is éÍ ma 80 ioll . fóleg egy év|e
velíteÍen] Egy üveg ásvj.vvjzet. v,ig]'
t doboz g)'u1át a sZLjpelrnalketbó|.
vag! egy ká\'éI az aLllonlatíból' netán 5
sZá1 cigarcltál? Condol]uk cj n|nldczl
cg} hóntpft lcosZlvrI LIg}e ncvcl!éges

,\ BEosZ clnöksóge ! nrpokbl já.l
a HM poliliL.ti állan)lilktjr úrllá]. ühol
aZ eg}ik l.elvctctl léI]rÍnk a HM lín]o'
g.|lÍsáoak kórdósc voh' AZ ti1l.ll|]tilk:il
úr nem zí.k(jlolt c1 co ek legvizsgli
|Ísíól, dc |clvctctLc a ki'!ctkczókcl: a
s7ijvclsóg i'nntga nrit tcsz tz.í' hogy
ntjvelje a bcvét.|ót:) Vrn c lktlal cnrcl

A Győn l.Iatárő| Igazgalóság Nyugdíjasnjnak Egyesü]ele a Bajtársi EgyesÜletek
országos szi'vclsógénck köZkatonái szerche lefuli. Akik va]ani]yelr 1bmában
segíteni ákanrak' hogy u *lív ós nyug:i]loÚányú katonák kóÍében őssze1bgás.
sal'erységes szellenr és ktjzakararlal énényesülhessenek' a BEosZjó iíányÍ el-
képze1ései'

2002' év őSzén Kovács Jínos nyu8ál|ományú lrrtáó| alczred.ssel. aki a Ha
táJóÍ Nyugdíjasok Sopronj Egyesü]e! ehöke. tóbt] nyugdÚasokat éúÍő dologról
boszélgettiink' otl és akkor szóba hozta a BEosZ.t. Beszélgelés kcjzben tcjbt)
pozitív |e]velése a BEosZ ól' bennen maradandó maradt. EÍ a kezdeti lépé.
semet erósítette nreg Kiss GéZa nyugállomán'vÍ pv' alezredes. aki a Fegyveres
Erők és ].estű|etek c]nijkc cyóÍben'

Ezek után kezdenrényeztcm sipos Géza Úyugállományú ezredes bajtjrssal. a
BEosZ elnokével kapcsolafunklL' o mi.dcnben a Íende]kezésenÍe ál11és segí.
brl' személye és a BEosZjovőképe szánx,mra mcggyóZő volt' 2003' október
5 ón, Balalonkenesén' a vá]asztmá|yi üLésen egyhan8ú szavazás'il te]jcs jogú

tagszcNczcLc ]c(únk a BEoSZ.nak'
Kószönc|emcL 1tiezem ki xz indíiónak. segí!őknek és befo8adóknak egyarínl'

li e nc\clsógcscn aIrcv]ny s/ijvctsJ
g i  t tgdí ia l  lc . ! r]Íbb !nn}ivr] .  ho8y vx
lan]i1ólc Lin.kvés |.Lts7(jdjon,l7 rnYxrj
8ondok enyhítésé|e és .eJn cr k kí\'iil'
|ó| ví|.]ák r melo]dást] l9neri t.lgstj-
.QUnk anyagi  he]y7etét ' . le  kéÍe. hog!
lc8l|Íbb a törckvÉs ]í1s7!tát nnÍxssuk

Nó/7 i ik .  mit  na ' t l t  d 200] '  é!.  A BE
osz llgsiLg! 200] bln koze| 8500 tó
vo]I '  H. l  minden rag utín bef iZerésre
ketull volna a szoletségi rtlgdíi tl BE
oSZ szÍn|.!JÍ . L]gy nrjnI egy 680ezeÍ
tbrinrnlk kellett volna ofi rregJelen i
lme]yet a ta3e!yesü|eIeknlek vi!'ZtltoF
lltott rnyág! tjnlogatások |ényegelen
'negha|adták (ez 2003.bltr tobb. Írinl l
Ír i | l i ó  Íbr inr  Vol l )  be] let le 500 czeÍ

Egr' li4 Iageg)esiilerel ragtibr logl.r
ló' 8500 tó! rag!ággll Íelrdelkezó sZö
letségnél az éves ÍrÍlkÖdé\i kÖlr!ége.
ket tlgyeIe rbe véve .r tagdíjból beÍolyt
osszeg bá| jelenlósnek hrszik. de neln
leghatárczó. Hiszen csak l kllonl
elnzedéki l.llílkozó. n!e]} r BEosZ

kie l |]e l le  loo los re dezvóo}.  ó\ek
óti. lóbb ntinl l nlil1ió l.orin1ba kcíjl'

A kÜ1dö1 lg}űléseo e lke l i i lh .1c l len
lesz a szöverségi lagdíj elne]éséról
szólnuok' A lagságot erre iel kell ké
szíteni' észé|!ekkel ]eg kell gyóZni. a
küklőIteknek pedig 1élhlrlhnaZÍsl kell
kapDiuk al ellclós llóÍók.rc' Ebból
lakrd, hog) cz csrk r t.g\zeB,ezeti tdg
Llíiak cmclósóvel va|ósíllrtló ncg' EZl

s7Ínros helYen meg js tették Iz év végi
k. j7gyÍi|ések aIk lÍrá! t l l .  de !o1trk
olyan Iagegyesiiletek. l]rel)ek vcZ.lói
Ileln Inerve szcnlbc nóZ|li czzcl ! nóp
sZerű1len |!|ad! l1r l '  bt isZkó l l  I l i  c l tók
l hgsJg előIt. hc,g} ók l|]Í hlln.Llik
é\'e ne.r e le]nek' Az is lgtlz' a bcszÍ
nro|ójuk tll lÍ löbblzör ellllíellók r
pénzhiiÍr}' lrti.ltl ehézségekel'

M j|c t .nnók ] lv ls]r loÍ.]  LJg] 'gondo.
lon. l.g!|.Lbb kól nr.go|dÍs Lchetsó3es'

l' A jelenle!i E0 Fl/lő/é! szövels.gi
ta.qdŰ t!|.tre1ése 1()01-t/tó/év re. biZo.
yí! l '  hog} st l i t i l  cÚnkc l  is  lnozgósí

.iL|k x.ylgL heIy7eli||k ]a!ításáru' A
lrgszcr\czeli llgdíl .nrclós.l r hg
egyesü le lek évenlc sZavaZI lík n lcg '
E|őn} 'e:  x7 e|re lés | lé|1éke nem e|! l '
sclhctct|cn' flÍtúnyt: r yl|.)s i8énYt e]
lakrrjr. az .uryrgi gondokor a kor:ibbi
igcn r|rcson! n]é|ték n]iltt x !.L|to7js

] .  A7 A|xps7abj|!  l5 '  $ (|)  l rekezdé.
sór nnjdo\ílrni úg)'. hogy a nrindcnkoti
slövetségi tagdíi a tagcg}csiilelck ró
lzéÍe beÍizetetl ttlgdíj ]5 7..a' A ltlg-
c.qycs i i | . t i  t r8díj  nr indcn óvben 17
adol1 éyre le lveZel1 iu l ] t ic i ós  rÍ lÍva]
.nre|kedne, A heio]yt iÍs7e8 60 % a
kölelezóen vissza Íbrgtld ó volna a
ra!szervezetek Íelé. Elón)'e: ilutomarjZ.
nNsr c|.dnrónyc7nc. !cnr kc||cnc óvcn
tc cÍól sztvazni' \ó,chtó a szil\clsóg
Önál l ó !JgáI '  a tí lnogaiás pénzi i !y i
r lx  Ít ,  Hí1|Í]}x: .gys7cr i  jc lcntősebb
cntcléí .rcdnléIlycZnc. Üle1yet a lagság
egy lésze nehe7e. to|eú|n! A trgsá8
rr ncm. dc a tlgcgycsiilclrc naglobb

BimreIy ik vÍl to7l t  ketu lne e l fog
ldÍsta. cgy tóny tlljn scgí tagtárslink
dÖ!]lésében' BeVeZe1ésérc 2005' ixnUÍl
I  jéve] t  ta3egyesü let i  ko73yú|ések
ós rZ !:\ vógi ] hcli í5] 5.1' hcli) nyug
díjak klfizetése uljI ke|ijlne so|.
nrcIy cn)'hírcnJ al cnrc]ó\ n{gys.LrÍl, \
t.ltir ncrn okoznr nrcgoldh.t.ll!I gon

A l]llosz hivltá$s í|knní]}L1 Lrg
]a i .  dc . l l lég ak lí ' t t l ]  ddgozó n].Ugdíia
saj.k .l tlgdíjliton teIii| !7 rdó]uk ] %
Íól  r  BEosZ. vag} a . .Ba i lÍ lsr ink.r t ,
A lapí l !áoy j  !íI  ro énó tende]kezé.
sükkcl ! s7ijvctsóg tímogrlÍsi {ny!gi
!lr|i.Lt is ni]vchli ludiÍk lgr. valósul
htllnlk reg i szovelség jelszlljban
n]egfoglInrr7ott!k: .. L8y ütL .g! nrás. ú,
cgyi i1(  r  j ö ! óó l l . .

Indu|ástól a BEOSZ tagságig

E J d íi 5 L|i s. l !' .] : l. |1 ( !
ii!||(..|ő ul.InijL

Tnl,i\ lnh |},j h,ir' ü|,.



P á|y ázati fe lhív á s é v fordu ló s pro gram ok Iámo gaIásár a
|. ^ l} |assi.enl|ókóv pá|rá7ata
| .  ^ Ncnr/c l i  Ku| luü1 l i s  o|okség Mi .
n i s / l Ú r iun l t l  l ]L l IassI  B l i l i n r  szü le Iése
.15(). .!io|1lukjitinnk ti\zteletéÍe pályú

A l]tllyLi/ll vn'Lh l|7ok u pÍogr.lÍIok
Í.s^\iilncl ltill]og.|1!i$!n. anrelyek kij'
/[ppo|Íitibtin l]iILts\i BálirÍ iÍod.l]Íri]e.
1cllló{gÍ|rck. !!'lrnrinl ! lÓlÓk e1leni
htllco||rlk .\ l !ó!\liÍi !lÍézek éleré ek

Ptil}'li|('k kij|t: ij koÍnÍl!ztllc'k. kul
lL'ÍtiIi\' okhlti\i é\ eg\ht1zi iIÍézmén)ek.
1()gi \^lrról}!sóggc| Íendelkezó láÍsa
dl|||lrl s,,c|vclclek. .t|!pílvJn}'ok. köZ.
l'r\/lLi ltil's!lslilok' koIyv- és Iapkiadó

Pri l rr i/r i  lchcr:
Ih' Nyom|.ldl és e|ekh'onikLls kiad

! l i I l}ok l l rc ! ' ]c]cn lc lóséle '
TÍllx)g.|lís a/ ijsszkö|tség 50 %.íig.

(lc |c31'cIicbb I nri1|i(-) |.ri ig adhaló'
|,b. |tc|tlczv.nyck s7eNe7ésérc (em.

|ókiiIIlcPs.!. konl'cucir. e|óad.Ls. kiálli
|.s. hr!yoIuÍrYórló [ntle7vény. tanul.
n'lÍr}i Ycrj.ny. vclé|kedő. ríborozís. eln
lél'llill'. s/n'cgcs clr]lékráb|.l.lvaltjs)'

Tlilno!.lltis lil i'\s/köhség 50 %'áig.
(lL'Icg1..Ii.hb l IrriIlió t.o|.nlig adhrló'

]. Á Ncnr/.li KultUI1i|is ofjk\ég \'íi
nis/tiriLnDx . &f,\k.i ti|l.elés .rm' é!.
li)ÍlulliiÍrxk tisllclL'lltlt Élv'n(ol hiÍ.

Tisztelt Hivatásos

Ll i j lgye im és Ula im!

AZ új véde|nli i.i]ozófia meg\a|ósíÍL,d, a hadcrő úfull.l.
kílá*itk]k ho\s,ú ni|íl ptogrunjü nem nélkíjlözle a |.i]'.
xklIb -?zen beliil kiilöl1öso1a hodé.leLenhez köz?Ló!.
!ó !:IIc.!|!k' q]Je!ületek' alaphúnIok etkök:si lúnuL

Az .ikllukí!ó! knce p( iójd s.eÍÚú je b nlős núnékhcn
úlb:ik .l hu|lttő Itts.ó,la, slt1|k|úrája, lels;ere||sé8( é5
?::.1 .s|iil| u di!7lolá(iója is' E! ?$'b?k a.l is jelenti'
hos| hi.on|Is dlakula|ok fels,!,invlásá l. át( soPo|k,sí
|úslj|dl h"lyőrs!g"k b 'negs.űnnek, uni sdjnos s:ánÍlóka'
iltk tÍ akurdhulk ellclae Í|iÍsadahni jele|iéÍ.it1k .stjkk..
llísá\'?ljá|.?$iill. E |á|bús aronban ne]n !,'ednúnv:.
h.!i uz|' hor! L'sökke]lje" a honféde len\ iisú n.k n\ítóIö.
s? lársu.Ialon Jxn'

A h n\,ód ha9'on1áh\'ő|zésbe|' a |aÍ|alókos fuÍo úk
ijssz(Ío!.isábíln' a szoleáldt uÍáni n} gállonáö' Íu !I.
n]dss.i |i|?lóhen' x ]thó: sosúak, ősek |á]nogalásúhan

j.jfőh nk,g]i^ek.lle!| szeNP háru] a tátsadalnli !z!|.
f ez (| ( kl'C' c 8J e s ii l e l c k re' d l0 p ít, á ry o kra'

E Í.cladatbőyüLós \ainos n?n á]l aftnrbdn a, állani ,.i.
ÍnDgalú:l nó]1tkéwl' így a szűkös an|agifot|ások hitk,k!'.

A ptilyrizrl rortin Lr,?ok r pm!':!nok
ÍésZesü||)ck ltiInosLlltis|]tln. tlllreIyek Íó-
kuszJban a Bocsktli.|.cIkclÚs t|rtlgrxÍ és
eg}ctcnrcs ti)n.ncli ic].tll(iségó c| bc
mutrlás.. il|cl!c csc|nó|lycittk ós helyi
hag}onrÍn)'rnr!k liIi(|Ű/\. iilI

P:ilYliz(jk ki'rc: iitrkonnlÍly1alok. ku1
luÍál is  okhl l i s i .s .g lht i1 i  in léZnlén}ek.
josi szenrÚ|)i5Ússcl |!n(lcIke/ó ttlrsr
da1mi szcn'c/ctck. JIrpíx'till}ok. Lól
hasznÍ lÍ|srstisol. kin|)1' és lipkirdó

Pá|)'ni |chct:
l / r .  Nronrhk)u as c lckhonikus k i ld

!án)ok mcgicIcnlclósó|!
TÍDogxlÍs al (\s/kii|lség 50 {, tiig.

de 1cglc l ]cbb I  nr i l I i ( j  | .  I l l i8  rd1 ló '
l,{] Rcn(lc7vÚtyck \1cIvcZósóre (cnr

lókiinncpsóg. konl.crcncir. elórdÍs' kiÍ|
líliis. htgyonrÍryő11ő tctdc7v!.lly. ta
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és Szerződéses Allomány !

Dr. Szenes Zokán aIlúb0na3J



A honvédelmi miniszter v áLaszlevele
s]PoS GÉZA NYÁ' EZREDES
A BEOSZ ELNOKE

Tiszte|t E|n.k Úrl
A Nyugál|onriinyú Kalonák v' orszá'
gos Fórunrínak á|lásfo8|alásában t.e]ve.
lelt kérdósckrc r kijvetkezó választ

Ahonvódc lnr i  tá laatársada|n] i  e lvá '
rásokkdl ós a kormány7ati célkitúzések.
kc1 összhan8ban mindig komoly Íisyel.
nrct fodított a nyugdÚasokra' lsnrer]iik
a nyugá|lolnínyú katonák és a hozzáta.
rozóik Iroblémáit'

Az Al|ásfo8la|ás fe]vetette. hogy a
nyugíllomáryú kxtonák kerüljeoek ki'
a mrgylt há8yományokhoz' néhány
szonrs7édos országhoz. illető]eg több
NATo olszághoz hasonlóan az or
s7á8os Nyugdíjbiztosítási ]gazgalóság
h ísköÉból, a feladatokat vegye át a
HoDvédeInri Minisztérium'

A M{8ya| Honvédség bivatásos és
sze'ódéses á1lományú katonáinak jog.
állíísáról szóló 200l' évixCV' tö.vén}
(Hjt') l' $ (2) bekezdésében l.oglalLak
éÍelmében a honvédségből DyugÍlio
mányba helyezeti személyek' vxIamiú
megharározotr esetben és körben hozzá
tariozóik is. tőrvényileg az ágazal ellátá
si felelősségi köÉbe iaíoznak'

A 1énti törvény hatáLyhtlépésél kövc
tően kialaku]t ágazati szabályozással
egy korszeÍú' a társadtlnri ádagnílked
vezóbb ellálási rendszcrt létesített a tár
ca a kérdésben szcrcpló személyi kör

on előtl is isnrert' hogy a vódclmi fe
lűlvizsgálal á]apján á vá11ozást elókészí
tő munka megkezdődiÍt a tá|ca szakmli
műhelyeiben' cgycs kérdéSekben már
megtöíént lt dinÍéshozatxl iS. Ma. ami.
koÍ a rendelkczésre ál|ó források haté'
kony felh.tsznÍlásáDak kérdése nlapvetó
a haderő mcgújítás!' korszerűSítése
szeÍnponliából, u c1líítások számottevó
javításáÍól nem áll módunkban di'ntést
hozni' 'I"Ien köii|"1én\ek közön l?Rfőhb
téllu1k az ellát.js jel?nL?si s.íNo]la!á.
ndk fenntaÚása, illetv eg,?s krnleÍe.
ken kisnéÍ|íi c!órelóPés'

Az e1őbbi gondolalokboz kapcSolódó.
an mcg kel1jeeyeznen' hogy a nyugál.
lományú katonák nyugdíöSszegének a
megállapítása más fog|alkoztatásika.
l€góri'ikhoz képest kedv€ző módon
ti'lténik. ugyanis nem tizenkét év átlaga
és va|orizációs szoÍzói alapján' hanem a
tnegállapíLíst megelőzó tizenkél hónap
összjijvedelme alapján számítják ki a

EltelemszeűeD a honvédelmi tárca a

rcndszen nem kívánja ntegvállozratni.
ncn a.jelen|e8i helyzet előnyós, a vá]
LozlatÍs pcdi8 csak hát|ányt okozhal'

A sok milliárd forintot kiievó szolgá.
lati ós hozzátáÍozói nyu.gdíjaknak a
honvódsóg által töténő folyósítása nem
rcílis céIkitű7és. meIr a iervezéS és a 1.]
Dáns7irozás terén jelenleg prolihisztílás
folyik. E, konkfttan azt jelenti, hos\
ni]1detl ol,dn kiadásálól n1enl?síteni
ke]l ,1 ho úde|ni láj,c|l köllsíg|e|és.l'
dn1el,"ak ]1in(scn?k kö,fdl e n kapLsala|
hdn d úd?|,]i kiaafuokkdl

Nem elóször keÍül javasla|ba a koráb
ban megállapított szolgá]ati nyugdíi.i
éúékve-szÍésének megállítása' A Houvé
delmi Erdekegyezte{ő Fórum elóLt is is
merÍ' hogy az elmúlt évek értókvcszté
sei nemcsak a nyugdíjas ktLoná(at és
hozzátaÍozóikat. hanem a telics Dyugdí
jas tánadalmat érintetre'

Az említett nivellálódás irányába ható
emelésekÍe pedig ltz uLóbbi óvekbeD
már nem volt példá. Tá$adáltni szintú
kérdéS lévén ez 1lárc.iD túlmuiató, első
sorban politikai döntósi igónyló kérdés'

A nyusdíjak évenkénti. rendszeres
emelése kormányzati döntós áIapján tór
ténik, s arÍa jelenleg 1 lírsádalombizto
Sítási nyugellátísról szókj l997. évi
DLXXI' löNény intézkedik. ani a szol
gálali nyugdÚd(ra is vomtkozik. A hon.
fédeIni tárcának sen költséq\'?lési J'e.
dezet(' lenl P?di!] baénJben neqhdíá.
r,'zat iorosíNánja nifus a 2aal e!őt|
n1?gáIlúPíto|t szol4áIdÍi JuRdíjak - ja.
yaslaÍ sze|inti külijn enelésére.

Tájékoztalom. hogy a kivételes nyug.
d4emelós intéznénye ismét működik.
vagyis a korekciót igényló kisnyugdíja.
kat, amelyck nem érik el a sajá|jogú
nyugdíjÍniíimum kétszeresét az orszá.
gos NyugdÚbiztosítás; Fóigazgatóság
16igazgalója l.elemelheti. Ez a honvéd.

ségi nyu8díjak eselében kezdemén}cZó
sünkrc tÓÍénik' Az alacsony összcgha
táffa és a viszonyl:tg kedvczó szolgáhti
nyüsdíjakÍa rekinlerLel cz az enrelés lé.
nyegében csak .tZ iizvcgyiellátásban É'
szesülókel éÍinli'

Az országgyúlés a 78/200:]' (VI, 24')
oCiY hatáÍozalábln l.clkórrc a Kot
nrányt. hogy löbbek kijzölt vi7s8áIjl
nreg. hogy a yugdŰak bc|só arányta.
lanságail mil}cn korrckciós inÍézkedés
keÍerében lehct kolTigálni. külÓnosen a
rendkívüi hosszú szolgí|ati idővel szer.
zelt alacsony nyugdíják esetében. Az e
halározrr alaPián hozándó közponÍi
döntések viszont nyilvárvalóaD és egy-
éÍelműen a honv.dsé8i nyugdÚasokat
is érinleni lbriják'

A nJ(l.líjas ollholti (|látásí d Hj|' lé.
fusítetle d.zdl az áfu(ne|í rcn.kIke:é,.
sel' hagy az ellátás 2001 től kej,iiljön
b?|ezeÍ!sIe' Az cllítás |étesí!ésével
összei'üggő szalmai elókés7ító munka
beÍiieződötl. és rcDdelke7éye áll az el.
1átás lélesílésérc Vonatkozó megvalósír
batósígi tinültnány. amely a]apján a
szükségcs dijntéseket a tárca meghozz.l'

Di,|tés s,üleíen a ó!, hqr nent k0]
látozzuk d kedvznLén|.s iidüLés lehető.
sé8?n' koTzerííí^'e Í?]1níaii!k a segí.
Iyezési rcndszetí Ennek keretében
2003 baD több mint 22'5 mil]ió 1brinrot
fordíottunk a7 álIományon kívű]iek se.
sólye7-ésére. s ebbe a körbe dönlóe a
nyu8díjasok tarioznak' Bővült az MH
szociáIpolitikai Alapítvány mozgásterc,
meÍ a nyugdíjasokat támoglrtó pénz
ügyikeretek egy észe-34 millió tbrint

átketÍ|t alapítványi pénzalapba'
v izs sá |j uk az c g é s.s4 kl? gő rzé s lt z' d

gúgrítás1102 koptsolódó lánfu3atási
re]ktszer korszerűsí|ésél' u túnagatási
kölele,dísó8?kkel összefü88ő feIaddt
Íendszer JC li,^:izssáldlLl beíejezés e|őtÍ
á1l' Az egéSzségüsyi ellálás lekinLctó
ben minőségi javulást hozhlt áz MH
Központi Honvédkórház rekonslrukcnj
jának befejezése'

A tárca veze(ése iól ismeri a BE
osZ tagegyesületci tágsíígának sze-
mélyi összelételé1' Indoko1Lnak tartom
ezért' hosy a közeljövőben a Be|úgy.
minisztériummal kezdődienck tárgya
lások az álloÍnányába taíozó tagok
után anyagi hozzájárulís biztosítása
érdekében.

Törekvésünk, hogy ! kegyelelj gon.
doskodás terülelén elért támogatási
színvonalat se kcll.jcn mérsékelnünk
annak ellenére' hogy cgyrc több nyüg
állományú pályatársunk jUtel élete al
konyára, s egyre kisebb számú az akl



ív á||omány' akinek az el]álás biztosí
tásában szeí€pe van.

UjÍagondolja a lárca a honvédségi
nyugá]lományúak jogosuhságainlrt ér
vényesítését' a ve|ük való kapcsolattar
tást iélváualó szerv€zetek límogatási,
múködési filtételeinek .iavítását. Cl.
lunk' h,gJ u iö|őb!]1d tánn|atás terü.
l (l é n j e l ! n I ke zii /'? s, i1 hsé 8 e k e nJhí tó só re
nomul^, t(t|.!sz(,'t n]űk.jdtessünk' ]e-
lenleg fblyamalban van a személyi állo'
mány pihenlelésével és a szociá]is gon'
doskodássa| kapcsolalos feladatokról
saj]ó 312002. (V' 3') HM rendelet át.
dolgo?.ísa' módosílásának el6ké5zítése'

A tárca dz idősekén éuett ellárísi kö.
telezettségeiÍe és fe|elóssé8ére figye.
|emm€l' és annak érdekében. hogy a
nyugál|oÍnányú kalon.ik e8yéni és kö.
zösségi érdekei miné1 hátékonyabban
érvényesíhetd€k lcgyenek, dijntés szü'

letett a HonvédelÍni ld6sügyi Tanács
|étrehozísáró|' melynek jogsz.lbá]yi hát
terét a 362003' (HK l0.) HM ütasíás
biztosítja'

A tlírca sámárd is lbntos kérdés á
nyugdÍjas élelre üÍénó féIkószítés' még
az ériniettek aktív id(íszAkábrt ' Ezl terve.
ink szerinl az el|átó rcnds7€t részévé
iesszük. A munkaerőpiacra va|ó visszaju.
Lís elősegíLele órdekében nrunkaeó-piaci
szolgáltalásoklal ét támogltíÍsokkal s€.
gítjük a polgán élctbe v ló bcilleszkedest'

Felveteltók a nyugá|lom:lnyú katonák
elólépte'ésónck kérdésél is' Ere ajelen.
legi szbályoai\ nem Jd lehetóségel. A
Hjt. 87- . (4) bekezdése ugyanis egyér.
telműen rcndelkezik amíl, hogy a nyug.
állományba helyezésseI e8yidejűleg
eggyel Ínagasabb rendfokozatb| Iehet
e|óléptehi n hivatásos li|lomíny tagját.
ha a nyugáuományba helyezésre ahiva.

t]ásos szolgálal felső korhaláÍÍnak cléíé
sével vagy azl követ6cn, illetóleg 20évi
szolgálat után szolgí|ali kötelmckkel
óssz€fuggó rokkanlsák miatt keíüh sor.
és szo]gálati iéladnlait kicmelkedő cÍed
ményességgel látta cl'

A n}usálk}nányú kaÍ1nák (|Clth.]l
?IőIéPtelésrc e8,ébkól1l cliv1!|óskénI
|en keúlhet so].' n?ft a H'i|.233' !i.a
szerinl a, elisn|erós?k kij,ölt előltpk'lés
nen sze|ePe|' A nyugá]lományú évek
alatt folylatotl levékenysé8 elérésérc vi.
szont van lehclósée. erre keÍijlt a|apílás.
ra ̂ z,Áfunykoi. kitüntetó cím.
Kérem' hogy a válaszomban foglaltak.
ról r BEosZ lagságál áz érinl €ll nyug.
dÚas köÍ lájékoztahi szíveskedjék'

U.Itö.I.!!?l:
.lth.is. F!.r? L

ho fód!Ini nlinis,leI

Létrejött a Honvédelmi Idősügyi Tanács
A honvéd€l'ni ninjszter 36/200].

(HK l0') HM ulasítása a Honvédelmi
Idősüsyi Tanács létrehozásáÍól és rnű
ködési Íendjér6l

A honvédelemrő| szóló |993. évi
Cx' Iörvény |0. s g) pontjában kapott
Í'elhatalmazás a|apján' a Honvédelmi
Idősügyi Tanács |élrehozásáól és mű-
ködési rcndjérő| a köv€tkező ulasítást
adon ki:

l. $ Az utasílás hatá|ya a Honvédel.
mi MinisztéÍiumÍa (a továbbiakbán:
HM) terjed ki.

2. $ A tárca idősekért éízett ellátási
köte1ez€ttségeiíe és lble]ósségére fi.
gye]emmel, annak érd€kében' ho8y a
nyu8ál1ományú katonák ós honvédségi
nyugdíasok egyéni és közösségi érde.
kei minél halékonyábbán érvényesíthe.
tóek |egyenek a Honvédelmi ld6sügyi
Tanácsot (a továbbiákbanI Tanács) ho.
zok létre.

3' s (|) A Tanícs a honvédelni mi.
nisaer haláskörébe tartozó idősekke|
kapcso|atos fe|adatok el|átását segító
konzuItatív' tanácsadó leíület.

(2) A Tanács e feladalköÉben:
a) ti8ye|emme| kíseri a nyugál|omá.

nyú katonák és honvédségi nyu8díja.
sok he|yzetét, é|etkörülményeit' vala.
mint szÍikségleleik alaku|ását' tapaszta.
lataiva|' javas]ataival segíti a tárca Ye.
zetésének döntéshozAta|i tevékenysé.
géli

b) e|6segíti Az idós korosztály ágaza'
ti kötódését szolgá|ó tárcaszintű sza.
bá|yzók kialakítását, bevezetésél és
egységes szem]é]etű vé8ÍehajLísát'

4. $ (l) A Tanács e]nöke a honvédcl
mi miniszter

(2) A Tanács tagjait az idős ügyek-
ben és á Íóluk való gondoskodás terű.
tetén jártas' nz ériIlell csoponok érd€.
kéb€n rfla is aktív és levékeny, idős
korosztályhoz taíozók közü| a minisz-
ter kéri fel.

(3) A lngok személyé.e és számára a
teíü|eti és arányossá8i elv érvényesiilé.
sóvel' a nyucdíjas szerezeFk' azérdek.
képviseleti szervezetek ajánlásai alap
ján a HM humánpo|itikai hely€ttes ál
lamtitkár tesz javas1atot.

(4) A Tanács munkáját á]landó és
ideiglenes meghívottak' illetve szakér.
tők s€gílhetik'

5' $ (1) A Tanács titkáísági feladata.
inak ellátására .l humánpo]itikai helyet.
tes államtitkárjavas]ata alapján - a HM
Hümlínpolitikai Főosztály állományá.
b(jl a honvédelmi miniszter állandó
felelósl jelöl ki.

(2) A Tanács múködéséve| kapcsola
tos kó|tsé8ekel a HM Humánpo|itikai
Főosztá|y köllségvelésében k€ll tervez.
ni és biztosítani.

(3) A Tánács tagjainak a fe|adatok
ellátásával összefüggésben feIm€Íült
költségeÍ a hivatásos, szerződéses és
hadkö1€l €s katonák, valamint a hon-
védségi közalka]mazoltak egyes költ-
ségtéÍítéseiről szóló 2|2002. (IV. l0')
HM rendelet szerint keu megtéríeni'

6' $ A Tanács ügyíendjét és munka.
leNét maga határozza meg'

7. ! (|) A Tanács feladatoktól íüggő
eÍ' de évente le8a|ább két alkalomínal

üléSezik' Az üléseket a miniszrer hívja
óssze' napirendjükrc a titkár alkl1man.
kénl teszjavaslatot' A TaDács üléseiről
jegyzőkönyv készül'

(2) A TDác! űIésein megfogalma.
zolt kérdéseket. javas|alokat az il]eté.
kes szal(mai szerv észéÍe a litkár lo.
vábbíja'

(3) A szakmai szeÍvek í|láspontjáÍól'
a tett inlézkedésekÍól jelle8iikn€k me8.
felelóen - szóban vagy írásban - a Ta'
nács tájékoztalást kap.

8.$ A Tanács levékenységének,
munkájának nyilvánossígát a HM
Kommunikációs Főigtlzgatóság bizto.
Sítja'

9' $ A minisztériumi szervek vezetői
biztosítják. hogy az idősek esélyegyen.
Iőségét e]ősegítő' azr közvetlenül éíin.
tő elóterjesztések' intézkedések és jog.
szabá|y teÍvezetek a TanÍcs litkáÍának
megkü|désre kerüljenek.

l0. $ Ez az utasÍtás a kózzetét€lét kö
vető 8. napon lép hatályba.

Juhás. Fer t s' k',
hÓnf éde I n|i n] i i s,| e r

BEosZ ból: az ldósÍigyiTanács
ta&jai l €ttek|
Simon Béla nyugállományú ezredes -
munkacsoport.vezető
Békési Zohán nyu8állományú ezredes
Fenyvesi Péter nyugállományú ezredes
sjpos Géza nyugállományú ezredes
A megbízólevél áladására 2003' de.
cember 2.án k€Íüll sor
Az ldősügyi Tanács |étszáma| 14 fó
E|nök: szekeÍes Islván dandárlábomok



A HEF 2004. I. félévi munkaterve
FBBRUAR

A léLszámcsökkcntósbcn érintett á]lo
mÍny rószé.c nyújtdt munkaeró|iaci
szolgáltatárck he1yzete. tapasÍaIatd'

Elótcr.jcsztés a 2004' évi élelme7ési
nom.tLívík a1akulísáró1.

. ElóleÍjesztés a Migy.tÍ Honvódsóg
öltözierési rendje és hosszú lávú fej
lesztési koncepciójáról' ValaminL a
200'l' évi ruházaticllí1ísrólós á ruhá
zali nonnatívák mórLókóról'

. Előterjesztés a személyi ál]omány
2004' évi i1letnényf.ejleszétésé.ól' a
bérjelle.sú juttatáSok mé.téke. a béÍ.
tárgyalások SikeÍes lezáÍását akadá.
lyozó tényezók' a Kormány pénziigyi
nlegSzorító intézkedésének honvédsé
8ivetü lete i .

T/Úéko,!ató a Hjt.232. $. (2) bekez.
désében létesítet! nyu.gdíjas otthoni
el|átás bi7tosításának jelenlegi hely.
zetéról és a további feladatokról.

MÁRCIUs
A honvédelmi ágazat 200,1' évi na.

gyobb nyilv]ínossági eseményeiról. va.
ljrnint a Balnssi évforduló 2004 ben
lenczctt rcDdezvényci!ől tájékoztató.

ElőlcrjcszLós az ágMati ösztönzési
és cllátó rendszer fejles7tési alape|ve
inek mcghátározísáról.

A honvédclmet érilÍó egyes tijrvé
nyek módosílásáÚl szó1ó, az oGY I'
télévi törvényalkorási plogfumjíban
május havi eltogadással szcrcpló tör
vényjavaslat-

Béres Csepp adomány
A BajtáÍsi Egyesülelek országos szö.
velsége az MH Veróce Betegotlhon ré
szére iélajánlja a Bércs AlapÍváDy álra1
a BEosZ n.& Lcmészctbeni adomány
kénl áládo( ló0 da.ab, :]0 ml kiszere
lésű Bóres Cscpp Plusz elnevezésű
gyógyhátású kószínrényr.

A szóvetség ezúton is segítséget kí
vólt Dyújtani ellátásra. kezelésrc szo|u'
ló bajlírsainknak'

Ádományozási sz€rződés
amely létrqött egyrészről a BajtáÍsi

Egyesületek országos Szövetsége köz.

A Kátonai oktatási Rendszer fej'
lesztésének helyzele és annak Íovábbi

Tájékoztató a Magyar Honvédség
2004 2013. köztjtli időszakra vonat.
kozó fe.jlesztésének és új s,ellezeli
struklúrájt kialakításínak 10 éves te|:.
vóról' A HM Civil sbatégiája az Eu.
cslitlakozíís tükrében.

Elóterjesztés l személyi állomány
2004' óVi illettnényfejIesztéséól. va.
hmnrt a 2003' óvi illetméDyfejIesztés
végrehajlásának lapásztalrrliról'

Táiékoztáró a Khl k átalakításáról'
különös lekintctLcl r klubbok, údü|ók
tovÍbbi működtctésénck lehetóségei
ról és az ellátási kö.bc tártozók igé
nyeinek kielégítéséről'

ÁPRILIs
. Tájékoztató a hadeÍóátállrkítás első.
második ütenrezési szervezési lélada
iairól.

. ElóterjesztéS a személyi á]lomány
2004. évi illeÍményiejlesziéséÍől'

Előterjesztés a Honvédelmi tárca
tnunka és tűzbiztonságának helyzeté.
ről' valamint kockázatelemzés e]ső
eredményeiról.

Honvédsé8i Juniális az EU csatlako.
zás jegyében' A honvédelmi érdek.
egyeztetéS a honvédelen területén'

A volt honvédségi po|8ári aIka]ma.
zott' közalkálmazott nyugdíjasok név.

és lakcím nyilvánrtrtÍsi rcndszcrének
Í.elállírása' a lárca segélyczési ós kc
gyelet köte]ezeltségei gyakoro]ható
ságának érdekében'

MÁJUs
T{ókoZLtLó a nrijvelódési tevékeny

s.g ncgvtlósulása a Magy Honvéd
ségben HM u1asíás te.vezetró|.

. Tájékozraró a haderóáLtlakíLÍs ht|
madik ütemének szervezósi fcládaLli

Tájékozkró t Honvéd onkéntes és
MagánnyugdíipéDzLár és i Honvéd
Egészségpénzlár helyzcléről. szolgál
tatásairól.

JÚNlus
. Tájékoz|aó a szociális és rekonvcr
ziós e]]átások fejlesztéséról szóló
HMK elóleÍjesztésrő1'

. A HM gazdasági láÍsaságok 2003'
évi tevékenységének bemutaúsa a
2003' évi beszámolók alapján'

TíLjékoztató
toÍénó áttérést

az Ónkéntes haderőre
biztosító löÍvénycso

érdekű társadalni szervezer (] l3'l Bu
dapest' Gidó1.alvy u' 1,ts szám xlarü
Szervezeti adószám: 1902l959 l :{l),
képviselerébeD cliÍJ: sipos Gózá nyá.
ezft]dcs á BEosZ clnijke. min! adonú
Dyoz.) (a továbbiakbmI Adományozó)'

másréSzrőlaz MH Betegotthon (2621
Vetóce. Pt: 20.)' képviseletében eljár.
dr' Németlr Károly olaos ezredes' mint
adonrányozott (a lovábbiakban: Ado'

A Felek rÖgzítik, hogy az Adományo'
zott részére átadott 160 darab' a Béres
Gyógyszergyár Részvén}tÍJsaság (2000
Szentendre' Dózsa Gy. út 26') álLal e]ó
áIlított és t.orgalmazo( Béres Cscpp
P]usz elnevezésii 30 Ínl kiszerelésű' a

mag|ól. illetve a deregulációS tör'
vényjavaslatról.

orzósvédeletn a Mngya| Honvéd.
ségnólés a HM szeNeknél. A fe.cyve.
res biztonsági órzés (közalkalmazo|ti)
jtjvóje a honvédeIenlben.

Az éIelmezési s7ol8áhalás egyes he.
lycken kisérleti je||eg8el lolténó be.
vczcl.s.vcl kápcsoIatos teendók
egyez letósc.  k i i1ón i iS tek intetteI  a
munkaválltlók (igónybe vevók) téú
tési díjaira'

vonatkozó jogszabályi elóírásoknak
megfele|óen. 8yó8ybatású kéSzítmény.
ként nyi|vántatásba vet!. és forgalma.
7ott temék (a továbbiakban: Ado
nlány) a kizárólasos tulaÍlonát képezi'

Az Adonányozort kijelenli' hogy tz
Adományozó által''krritálív,, adomány
ként átadott Adományl lt 2. pontban
végzetl iéladatai kerelébeí .tz Ta rá
szoruló személyek megsegíése' cgósz
ségük megőrzése' jávítás.t órdckében
használia l.e1'
SiPos Gózd iJá. ea'edes

Dr. Néneth Ká|oLy or|os e.,rcrles
adonáL]),ozot



Juttatások az EU-ban
Mil}en lesz t nrtgyar n)tlgdíjas hely7c|c aZ EUÍópai L]nÚ
b ' | '  | . J / . ' | '  ' : ' j ' | |  ' | ' '  ' |  C | e ' | e  " e | ' J | ' . \ ' . J ' '  é t T e |
cllcnkcZó1eg: azonn!| .cuÍipai sZí0Von.llú.. nyugdíiat 1.ognak
ktpni] Nos. aZ egyik eshetíjsógól s illcs szó' A7 üonbln l.oy'
ho.qy rZ Európtli Unió s7ociit|is y.dehni blzoltságr kicnrcllcl|
l.e7e|i t n}Ugellátlisok kétdésót. ! n}ugLlÚllsok és ho7lljIr'l')
7óik tiszr.ssóges jÖledeinrénck iig}él. lovább r ltgÍllrnÚk
k o7.jtli eg} iitlnrúködésél alri!k órdckóbeI|' hogy ! 1eRiobb l.l
téIelek jijijcnck ]ólre a rLxlklviLl|{|(ík sZabad mozgás.lho7 EU

V.llószínúnek |Í1slik. hogy ]VlagyxrcrszigoB és az EuJópl'
Unióban gyoÍs.Lbb |csz t gazdlsígj nóvekcd.s' EZ a hazai
n]'uge1lírá9ok s,ínvontlának jelentós j!vu|ísíl ercdménye7

A szociális bjztonsÍgi aZaZ tlirsadxlon]bizlosíási - Íend
s7erck cgr.ik ]egÍonlosxbb cól]d a I'rUgdíjasok(jI vr|ó golldos
kod.is. t megfule]ó nyu8díitk bizlosílrísa ané|kü|. hog} ez
ves7élycztchó aköltségvetéSi eg}cnsúlyt. i]]eNe túl nagy tcl
het Jóna r munkaváj]tl1ókü.

E téladrl u Európal Unió trgo|szágaiban senr kinrn}ú. te
ki'rteltel M idóskorúak nTvekvó szÍnaÍ,i yáfa' Az c|.jreiclZé
sek s7etint 2002 Ús 2050 kö7oti r ó5 ólesnél idólebb uDx]s
polgárok s7ánu nag}obb lesz. minta nrunkaképes koúrkó'

Éldenles a la3il|lxnÚkbln iÍányadó nyUgdíikorhatári átte
kiDrcni: Auszn ia 60 óv. BclgiU r 62 év. E8ycsüll Királysjg 6()
év (rz cÍllítelt o|s7á3okban a koÍhaláí fokozrtGal) 65 év|e
cmclik), FnlroLszág. Nó|nclorsZág' PoÍ!8álid. spmyo1ország

65.v. Dánia ó5 é! (dc iokoz.llos enre|és íj7 óvrc)' N'tagyar
orszíg 62 év'

A nyugdíiÍendsze|ek fe.j|csltósél lűzték ki cé|u|' A lugdí.
jasok bi7rorsígos és megfele|ő jilvcdelnréoek bi7t()silását: a
nyugdÚak finansZí.ozhatóságának gr.aDtílásít: a vá|to7áÍrk
nlk megfeie|.jcn dz esélye$'enlóségtől való gondoskod.isr. d
szociílis gondok nrcgclőzéséI a ta8otszligokban'

Az euróFi ünűs otsz,igok szabxd muDkacrő.áÍam |ást ieltó
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gyobb erköIcsi elisneréS' Hozzáteltc.
hogy az elr€ vonatkozó jogszabály mó
dosílásához sziikséges a parlamen!'
képviselók úmogalása is'

K L .

te|e7nek. ós cnnek éÍd..kében ! s7o|g..tlali idóI. h| tobbors7Íg
ban dolgo7otl rZ illeló. őss7eadvl sl.unoli,ik' A po]gát otL
kapja a n}ugdíill, rhol lereleFdett. dc ! DyugdiJ Össze3enek
ntegí|lapíIiLsa nrivel löbb o's7ÍgbaD k.ll azl kiszán]ítan'
ldóigényes' r(jbb óv is kelI hozziii czr { hclyzelet nyugdí.jcló
leggeloldjaik mcg.

Az Eu|ópai t]|rxj ncl cslk az.rcr!égi nyugdíiit]l i.ogla]ko
Zik.lra enl leljeskilíícn póldÍula rokkatts.'gi. u áNt]ságl' az
(jzlegyi. a szű]ói ellátÍv)kkal is' A íélkészii|és idószakában
N4agyrrországoo 200.1b.n. nróg l csallllko7ás e|órl aZ 1997'
évi LXXX. törvény x|apiÍn. 2004' janujt Ijóvc| 6.] 9'-os
nyugdí]kiegészírés' mr]d a7 53' ós aZ 54' heti kifizclós váÍha'
kj, Tovíbbá: ha a teÜe7etLól ché| az íF és belszlr\onal,
nyu8díjkicsószílés várható' Al (jzvegyinyugdíj 125 ./. ró]el
éria tenc7cLt ]0 9;-ol 200.1 ben' A Lovábbiakbao 200.1 cr lc
kintik bá7isévnck. crlól kezdve ún, |lncviszonyítással eventc
llg}'elelnJneI kísórik a ytlgdíjellátás aIaku1ásál'

R .S

Jó hír a tatai kiizgyíílésről
zésben, a nyugállományj katonák ólc
tének táÍalmasabbá télelében. a nchóZ

A tatai nyugállományú kalonák klub'
ja a kijzelnúl|ban fendezte nreg a
közgyűlésót, an1eLyen a klulJ chöke.
SjrkÓzi Józscf nyugállományú ález
Íedes számoh be a sok ,jú ke,dcné
nyezéssel kinrkko]ó nyugdíjasközijs
ség tevékenységéIól- A 208 fős khlb
ban nagy figyclme| lbÍdíianak a hely
őrségben élő kalonaözvegyek élerkö
Íüljnényeinck javíIására' A klub 1.i'
gyelemre móhó Íendezvénye Voll a
lnúlt évben á katonanemzedékek ne-
gyedik találkozó.jánlk megszewezé.
se' A közgyúléscn résztvettéS felszó
lalt szenes Zoltán alúbomagy' a HM
Honvéd Vczó|kir lónöke is. aki Löb-
bek között hlDgsúlyozta. hogy a kalo-
nai ve7eLós a honvéd bagyományőr.

so1súak' íú idősek á'
noga1ás.íban a iövő.
ben is szánrit .i nyug'
állományú katurák
klubjaira.
szenes Zoltán állá.
bomagy elmondla a
közgyűlésen' hogy
elvileg tánogalja :}
nyugdí]asszcÍveze.
tekb€n huzamos ide.
ig kiemelkedó n1un'
kál végzó nyugál]o'
mányú lisztck eló.
léptetését' hisz ez
szednte is a legna-

li,
'i'rL
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Negyvenéves a Nosziopy-klub Nyugdíjasok Lapja _

HáÍom óv nunkájáól bcszámoló
és vezelóségválasz|ó közgyúlés1
ta ott nemlégiben a Kaposvári
Noszlopy Gáspár Nyugállonrányú'
ak Klubja' Egy 'násik .jeles évfor.
dulóÍól is megem1ékeztek e.syúlta| :
negyven éve. ]964 ószén a]aku|i
meg a FegyveÍes Elík NyugdŰas
Klubja KaposVíÍon'

A vczctóség bcszámolójál PÍlZ
tor 1stván DyugÍ]lonlányú ezrcdes.
a k]ub e]nöke te{esztelte a köz.
gyűlés elé' A klub hí|om éve
megfogalmazolt sztjlldékáról sZól
va elmondta, a ]egfontosab|r célki-
tÍizés volt' hogy megóIizzék és
erősílsék az egymás iránti tisztele
tet. barátságol, aZ egyii\'é tartozás
érzésél' a tagság éÍdekei ck kép
viseletét- E cé1ok jcgyében a]akí
tották éves pÍogÍa jukat is' 2(]()]
ben Hajdúszoboszlón, Cegléden.
DebÍecenben voitak Kecc|cn a
P]nléÍ művek hadtöÍléncLi kiá|lí
lását nézték meg, el]álogall.rk Dlég
Harkányba' siklósra. Mohticsr.r.
Komáromba és a Kossuth.év tisz'
teletére veté1kedót lendeztek mar
cali és nagyatádi bajtársaikkal kö
zösen, kalácsolyi ünnepségre hív.
ták a karonaözve8yeket' Tavaly
Balatonkenese. VesZprém' Ba.
konybé]' ziÍc és Sopron neveze.
Íességeit isnerték nleg háromna.
pos útjuk során. cgy Úásik a]ka.
lommal Tata' EszteÍgom. Viseg'
Íád, szentcndrc szópségében gyö'
nyörködhetle' Kilándu]tak Tapol
cára' Hévízre, ósszel és lavasszal
két csopo számárá is meg ke]lelt

szcrvczni a par]amenli látogalásl.
Deák Ferenc szüle|éséIek 200'
évfordulóiáfa söjtöröD emlékeze-

A Noszlopy kl b tagjainak köz.
é1eti érdeklődését ta1álkozók' fóÍu
n1ok sora bizonyítja. Velldógük
vo1t.Iuhász Ferenc honvédelmi mi
niszlc.. LampcÍt Mónika belügy
mjniszlcr. szcncs ZoltáI a]lábor'
nas}. vezé|ka|i fóDök, Váü Gyula
Ul sz. ice\ űlé5i keDviselo. v i lJ lbai.
nok vadásZpilóta. Evenle Fórumon
lalálkoztak szila Kárciy pol8fu'

eÍen'e1. Bogná| Géza alezredes'
sel. a !neg)'ei badkiesészító pa-
|ancs|okával. a helyórség vezelő'
ivel' Októberben az idősek v'lág'
nat]át kős7ön1ötték néltó nódon'
Ko7Ó\ Íendezvényeken ta]álkoz'
nak nagyaládi. rnarcali és taszári
tállsegyesÍiIeteik tagjaival'

Á 2. gépesített hadoszlá ly
Oss7ct.gás alapítván},a Jóvol lá
ból híIon év alal1harminc, nehéz
körü1lnények ktjzőlt éló tagjukat
|udlák segíeüi összesel mintegy
450 eze| lbrinlla]. Három év alal|
tizennyo]can résZcsiillek minisz'
lériulni  e] isnlerésben. 32-eÍ a
klub a|ándéktárgyá!, juta]Inát kap-
ták munkájuk e]ismeréseként-

A jelölóbizottság javasla.a alap.
ján új vezetóséget válasz{ott a
közgyűlés. Az e]nöki feladalok el.
látásáva] ismét PásztoÍ Istvánt
bízták me8' helyettese Németh
GáboÍ nyugáliományú ezredes, a
klub ti|kára Koppány Tamás
nyugállományú ómagy lett.

Generációnk 2004
A Nyusdijasok Lapja emcsak

IniÚt a Nyugdíasok országos szö'
vetsége szervozeli híadójá és .'
nyugdíiás közólct linr|os inlbmráci
ós ftjruml üóltó a közfigyelcmrc.
hancn a korcsztályi összcLaíozás
óltetőjekénr. a nyügdíi{s kohé2ió
crósílójckónt is szolgílja á Közjól-
Az o1v$ók bizllnáL' aktív ki'zrc
műkódését kéne. egy tarta|nrában
küllemében igényesebb megjelenés
ígé|etével lekintünk az új esztendó
Íelé'

Mozgllmunk nem tudja az emel
kedő nyonrdai postai köItségek le|
hét m.8ára víllalDi. ezért kérjük .
szervezetüDket magáénak érző tÍír
sainkat. hogy lega]ább változa|lan.
sőt in}ább növekvó aktivitással igé-
nye|jék. rendeljék meg a NyugdÚa
sok Lapját. A, éves elófizetési díj
350 Ft. amely a szeNezésj és ápos
tai ki'ltségekre teljes egészében a
negyei/megyei városi taeszerveze

Testvérlapunkkal. a Gelefácj-
ó!kka| az elmúlt hónapok térítés
mentes példányai nyomrín megis'
me*edhettek az érdeklód.j o1vá
sók. Megisnreüetrék a lap kiegyen
síllyozott szeIlenliségél és !z jdősek

iránti elkiÍelezettségél' Kijz|udott'
bo8y ta8ságunk üdülésének. s7íl
h&i és egyéb kulturális igényének
kielégítésében é|dekvédelmi fel.
adato! é|zűnk' ezéÍ azt sem tiíkot
juk, ho8y szel €tnénk' ha nind tijb.
ben kóvetnék a cenerácűnk áhal
közvetíieit életmintáka!. 8ondo|áto
kat. ismereteket. Javnsoljuk, tisztel
jék tlles bizalmukkal az értúnt és
nekünk szóló egyet1en ]lazai nyug'
díjas színes periodikát' a Geneníci-
ó]*at. A folyóirat előfizetése fél.
évre .|50 Ft. egész évre 800 Ft a
klubokbaD. egyesliletekben tijrté
rlik' A továbtri tennivalókró1, a
NYosz ragszervezetej útján ér!e.
sü1nek a nyugdíjasok közösségei.
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