BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
Alapítva: 1990.02.27. Cím: 1087 Budapest, Kerepesi u. 29/b.
Telefon/Fax: 06-1-210-7513, HM: 06-1-474-1111 / 26-846, 26-847
Mobil: elnök: 06-70-615-4241; ügyv. elnök: 06-70-617-4936
E-mail: beosz.iroda@gmail.com; Honlap: www.beosz.hu
Adószám: 19021959-1-42 Bankszámlaszám: 11705008-20411323

Nyt. szám: 3/2/2012.

sz. példány

Az Elnökség beszámolója a 2011. évben végzett munkáról
I.
A 2011. év kockázatai – jól láthatóan – a szociális szférában, az érdekvédelem
kiüresítésében, a civil szervezetek támogatásainak csökkenésében voltak óriásiak. Ráadásul
ezeket a kockázatokat senki sem tudta pontosan felmérni. A folyamatos párbeszéd kezdeti
hiánya, a BEOSZ számára oly fontos HIT működésének és beadványaink –
kezdeményezéseink – megválaszolásának késleltetése azt a látszatot keltette tagjainkban,
hogy mi semmit nem teszünk. Holott törvényjavaslatokat véleményeztünk, aggályainkat
fejeztük ki, szót emeltünk a bennünket súlyosan érintő esetekben, legutóbb a megszüntetésre
tervezett helyőrségi klubokban működő egyesületek érdekében, sőt tagjaink ott voltak a
honvédelmi, rendvédelmi dolgozók helyzete érdekében tartott demonstrációs sorozaton is.
A HM is példátlanul nehéz helyzetbe került: korábban sohasem fordult elő, hogy a
nemzeti össztermék egy százalékát sem érte el a területre fordítható költségvetési összeg.
Ráadásul ebből is előbb zároltak, majd elvettek 26 milliárd forintot. Tény, hogy az elmúlt év
egyik sajátossága volt a HM vezetésével való együttműködés céljainak, tennivalóinak,
módszereinek kialakítása, a Szövetség alapdokumentumaival történő összehangolása,
megvalósítása. Ehhez erőt és kitartást a tagság bizalma adott.
Ahogy a BEOSZ-nak, úgy az MH-nak is legnagyobb ereje a felkészült és elkötelezett
szakemberek sokasága. De ahogy nekünk is, úgy nekik is megkötötte kezüket a költségvetési
pénz elégtelensége.
A BEOSZ Elnöksége bízhatott a Szövetségben levő egyesületekben és a tagok
elkötelezettségében, a vezető tisztségviselők akaratában és tehetségében, a példaértékű és
támadhatatlan szövetségi tradíciókban, eredményekben és célokban.
Ilyen külső és belső körülmények között végeztük feladatainkat, amelyeket a BEOSZ
Választmánya határozott meg számunkra.

II.
1. A Munkaterv I. részében („A Szövetség programja”) megfogalmazott teendők közül
egyet (4. pont) nem vállaltunk be: az önkormányzati vezetők II. országos értekezletét. Nem
tartottuk aktuálisnak, és nem volt hozzá elegendő pénz. A program módosításáról az Elnökség
egyhangúlag döntött.
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2. Az Elnökség részére meghatározott feladatokat illetően:
A) Üléseinket (6) terv szerint, az előírt, illetve aktuálissá vált napirendek szerint
tartottuk meg, minden esetben határozatképességgel. Döntéseink zömmel egyhangúlag
születtek meg. Az ülések előkészítettsége, pénzügyi biztosítottsága javult, illetve garantált
volt. Megőriztük működési, elhelyezési körülményeinket, bár felére csökkent a felhasználható
kilométer nagysága: évi 25 ezer km.
B) A testületek (TT, EB, munkabizottságok) rendezvényeiket megtartották,
feltételeiket biztosítottuk. Munkájukat köszönjük, észrevételeiket, javaslataikat figyelembe
vettük, illetve hasznosítottuk.
C) Az iroda munkája, annak színvonala a lecsökkentett, korlátozott lehetőségek
ellenére is javult, jó szinten stabilizálódott. Jól jelzi ezt az is, hogy a tevékenységükkel
kapcsolatos kifogások száma jelentősen csökkent.
D) Az érdekképviselet – érdekvédelem terén megőriztük tárca szintű pozícióinkat:
tagja vagyunk a HÉF-nek, a HIT-nek. Számtalan kezdeményezésünk, javaslatunk volt:
üdültetési rendszer, kegyeleti ügyek, művelődési objektumok helyzete, stb.
Jogszabálytervezeteket véleményeztünk, törvény-tervezetekhez írtunk véleményt. Kiemelt
fontosságú ügyként kezeltük a nyugállományú – 57 év alatti – bajtársainkat érintő tervezetek
elleni szövetségi, és társszervezetekkel együttműködve történő fellépést. A demonstrációs
programsorozaton való részvételre mozgósítottuk tagjainkat. A BEOSZ a NYOK
szolidaritását kérte és megkapta. A Szövetség elnöke az Országház előtti HOSZ, FRDÉSZ
rendezvényen fel is szólalt. A BEOSZ tagjai közül néhányan azonban úgy ítélték meg, hogy a
Szövetség érdekvédelmi munkája gyenge, nem látható, nem érzékelhető. Nem értették meg,
hogy a BEOSZ elnöksége a Szövetség ASZ-ában meghatározott általános és érdekvédelmi
feladatait önhibáján kívül nem tudta a korábbi évekhez hasonló eredményességgel végezni.
Részt vettünk, és jelentős feladatokat teljesítettünk a NYOK elnökségében, részükre
érdekvédelmi témában tanácskozást szervezetünk. Ez is növelte a BEOSZ elismertségét,
tekintélyét.
E) Az Elnökség sikeres és eredményes munkát végzett a XX. KNT megszervezése és
megtartása érdekében. E rendezvényünket a HM – anyagilag és erkölcsileg is – támogatta.
Fejlesztettük, és a BEOSZ-tól elválaszthatatlanná tettük a balatonkenesei emlékparkot –
köszönet az anyagi áldozatokat is felvállaló tagegyesületeknek –, szinten tartottuk
kommunikációs tevékenységünket, tovább emelkedett újságunk tartalmi színvonala, pozitívan
változott honlapunk minősége és nőtt látogatottsága.
F) Megkezdtük a tisztújító küldöttgyűlés előkészítését.
G) Támogattuk a tagegyesületek rendezvényeit, a kiemelkedő fontossággal bíró régió
és tagszövetségi szintű programokat. Ez volt az első olyan év, amikor az Elnökségnek
döntenie kellett: visszaadja a tagdíjakból befolyt összeget, vagy szövetségi érdekű
rendezvényeket támogat. Nem volt vita nélküli a döntés, a kényszerhelyzet miatt a testület az
utóbbi mellett döntött.
Köszöntöttük jubiláló egyesületeinket (13 ilyen volt) és ami fontos –
összegszerűségében is –, hogy közülük a többség fennállásának a 30-35-40. évfordulóját
ünnepelte. Részükre összesen 450 eFt-t fizettünk ki.
A tagszövetségek, a régiók és a tagegyesületek 2011-ben összesen (a jubileumi
kifizetésekkel együtt) több mint 3 mFt összegű támogatásban részesültek. (A régiók munkáját
a BEOSZ összesen 920 eFt-tal támogatta.) A BEOSZ Emlékéremmel kitüntetettek részére
354 eFt-t adományoztunk. A szövetségi (tagi) hozzájárulás összege 2.426.070,- Ft volt.
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H) Kevés előrelépés történt a szövetségi szintű nemzetközi együttműködésben, és a
HOKOSZ-szal való szorosabb kapcsolattartásban. Az előbbinek pénzügyi okai voltak, az
utóbbinak pedig a másik fél elutasító magatartása. A nemzetközi együttműködésre van igény
és a régiók, illetve helyi szervezetek szintjén a kapcsolattartás kifejezetten jó, szövetségi
szinten azonban a BEOSZ lehetőségei jelentősen elmaradnak a környező országok vagy
éppen Finnország hasonló szervezeteinek lehetőségeitől. A két szövetség közötti viszony
rendezése viszont elkerülhetetlen feladat: türelem, bölcsesség, nyitottság kell hozzá. Az
érdekeink – tagjaink azonos helyzetét tekintve – azonosak, céljaink és értékeink is hasonlóak.
Mind a BEOSZ-nak, mind a HOKOSZ-nak érdeke, hogy ez a viszony szoros, partneri viszony
legyen. A kettős tagságú egyesületeknek a két országos szervezetet „összehozó” munkája is
erőtlen, de főleg összehangolatlan és ezért eredménytelen.
I) Problémás, nehézkes és hosszadalmas volt a HM-BEOSZ megállapodás
megszületése, amelynek tartalmát még a partnerszervezetek is igen sikeresnek minősítették
annak jelentősen lecsökkentett támogatási normái ellenére is. Státuszok megvonása, kilométer
kiszabat (busz és szgk.) felére csökkentése, a biztosított pénz csökkenése, nehéz helyzetbe
hozta az Elnökséget. A Támogatási Szerződést 2011. 06. 15-én írtuk alá: a 4 MFt-ot – csak
működési költségre felhasználható összeget – 06. 22-én utalták át. Addig az Elnökség az
előző évi tartalékból és a tagdíjakból finanszírozta kiadásait. Ennek ellenére nélkülözhetetlen
a BEOSZ részére a tárcával való szoros, partneri kapcsolat.
Szinte napi problémát okozott munkánkban a tárcával, annak – 2011-ben gyakran
változó – szakmai szerveivel való kapcsolattartás, és ezért az együttműködés
kiszámíthatatlansága.
J) Újságunk támogatottsága, annak javuló színvonala ellenére sem nőtt oly mértékben,
hogy a befizetett összeg biztosította volna annak megjelenését.
K) A BEOSZ tagszövetségeit illetően:
- A MEBSZ jó színvonalon, eredményesen dolgozott – a BEOSZ érdekében is. Bár
támogatásuk mértéke csökkent, tovább növelték tekintélyüket. Méltó módon
ünnepelhették meg fennállásuk 20. évfordulóját. Teljesítették nemzetközi
kötelezettségeiket, romló feltételek ellenére eredményesen végezték
hagyományápoló, kegyeleti és a katona-szakmai múltjukat kutató, azt megörökítő
feladataikat. Hazai és nemzetközi rendezvényeiken erősítették szövetségük, ezzel
együtt a BEOSZ ismertségét és elismertségét. Köszönjük munkájukat.
- A MVRSZ sok tartalmas rendezvényt bonyolított le az év során, közülük talán a
veterán repülők nemzetközi találkozója, a hősi halált halt magyar katonai repülők
emlékhelyén tartott emlékünnepély volt a legnagyobb. A MVRSZ-nél
bekövetkezett tisztújítás egyértelműen növelte a BEOSZ-szal való szorosabb és
tartalmasabb együttműködés lehetőségét.
- A HOHE nehézségei ellenére is hű maradt a BEOSZ-hoz. Hagyományos
rendezvényeik sorából kiemelendő a m.kir. honvéd hadapródiskolák beindításának
70. évfordulójáról történt megemlékezés a ZMNE bázisán. Az új tisztségviselők
novemberi megválasztása indokolttá teszi a szövetségek közötti kapcsolatok
rendezését.
L) A RENYOSZ, majd REHOSZ helyzetének stabilizálásához jelentős szakmai és
infrastrukturális támogatást adtunk. A két szövetség egymáshoz való viszonyának tisztázása a
2012. év elkerülhetetlen feladata.
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M) A tagszervezetek munkájának középpontjában az érdekvédelem, a hazafiashonvédelmi nevelés, a katonai hagyományok ápolása, a karitatív tevékenység, a bajtársiközösségi érzés erősítése és a kegyeleti tevékenység végzése áll. Néhány példa az
egyesületek, régiók elmúlt évi rendezvényeire, melyek túlmutatnak egy klubdélutánon:
Közép-magyarországi régió:
- Budapesti és szentendrei egyesületek közös majálisa
- Európai Dalok Régiós Találkozója
- Rétsági kistérségi találkozó
- Nemzetközi horgász verseny
- Békefenntartók napja, találkozó a finn békefenntartókkal
Dél-alföldi régió:
- A tagegyesületi elnökök egyhetes módszertani továbbképzése
- Megemlékezés a Légvédelmi Emlékparkban, Kalocsán, DAR kistérségi
találkozó
- „Hetvenkedők napja” hagyományos idősek napi rendezvény
- Szegedi bajtársi találkozó (6-8 szervezet), emléktábla koszorúzás
- „Mozdulj az életért” sportvetélkedő
Észak-alföldi régió:
- „Rákóczi-szabadságharc a magyar hadművészetben” konferencia a
szabadságharc befejezésének 300. évfordulója alkalmából
- Régiós versenyek, találkozók (4 alkalom)
- Honvéd emlékmű felújítás
Észak-magyarországi régió:
- Kistérségi BEOSZ ÉMR találkozó Jobbágyiban
- Rendvédelmi nap és régiós lőbajnokság, Bátonyterenyén
- Kablay Lajos repülő ezredes születése 100. évfordulója alkalmából rendezett
régiós családi nap
Közép-dunántúli régió:
- Nők, özvegyek, egyedülállók, férfiak hagyományos régiós találkozója
Várpalotán
- Kistérségi találkozó (Pápai hatos)
- Dalos találkozó a Liszt év alkalmából
- Tatai katonadal bemutató
- Bajtársi találkozó Tapolcán
- Megemlékezés Várpalotán a tüzér emlékműnél
- Páncélos hagyományőrző nap
Nyugat-dunántúli régió:
- Nemzetközi találkozók, együttműködési szerződések előkészítése, megkötése
- Nemzetközi sportversenyek, lőversenyek
- Határőrök napja, kopjafaavatás
- Bajtársi találkozó Kőszegen
- Emlékhelyek, kiállítások létrehozása
Dél-dunántúli régió:
- Dél-dunántúli egyesületek érdekvédelmi, hagyományőrző módszertani
találkozója
- Taszár hősi emlékmű
- Katonaözvegyek találkozója Nagyatádon
- Megemlékezés a 44. gyalog ezredről Kaposváron
- A Marcali Egyesület találkozója a Szlovén Tisztek Lendvai Területi
Egyesületével

5

A tagegyesületek nagyon sokat tesznek a hagyományok őrzéséért és a helyi
elismertségükért. A települések közéleti, kulturális tevékenységében mindenhol szerepet
vállalnak. A helyi önkormányzati vezetők kiemelten kérik egyesületeink részvételét a
különböző rendezvényeken.
N) 2011-ben a DAR elnöke – Horváth Balázs – az Elnökség döntése alapján felmérte a
régiók munkafeltételeit, tevékenységük javításának lehetséges főbb irányait. A 13 oldalas
összegzést régióvezetők értekezletén dolgoztuk fel. Főbb megállapítások: a régiók önálló
bevételi forrással – kivéve DAR – nem rendelkeznek; vezetőiket demokratikus úton
választják; betöltik tájékoztató-koordináló szerepüket; szükséges szervezeti elemek. Járható út
az önálló, de BEOSZ-tól nem független jogi személyiségű státuszra való törekvés. Felmerült
egy több éves időtartamra szóló, sokak által megvitatott szervezeti és működési
„újragondolás” igénye, de hangsúlyozottan a BEOSZ-on belül.
Kiemelkedő jelentőségű munkát végzett az elnökség megbízásából Tóth Sándor –
ÉAR vezető –, aki a XX. KNT-ra időzítetten készítette el (felmérésen alapuló) tanulmányát a
Szövetség hagyományápoló munkájáról. (Megjelent a Bajtársi hírlevél 2011. évi 3.
számában.) Hiánypótló, összegző, színvonalas és előremutató megállapításai miatt további
feladatokat jelent az elnökség számára: be kell építeni a szövetségi fő feladatokba;
tapasztalatait egyesületi szinteken is ajánlott feldolgozni; meg kell vizsgálni önálló
kiadványként való megjelentetésének lehetőségét.
Ugyancsak a Bajtársi hírlevél említett számában került rövidített formában
közreadásra a katonanemzedéki találkozók története, melyet a még fellelhető dokumentumok,
újságcikkek, bajtársi visszaemlékezések alapján Fekete István – ÉMR vezető – készített el,
nagy körültekintéssel, olyan meggondolásból is, hogy a jövő nemzedékének egyben
hozzáférhető legyen mindaz, amit a BEOSZ által szervezett jelentős eseménysorozatról tudni
kell. (Megjelent a BEOSZ húszéves évfordulójára kiadott könyvben.)
2011-ben ideiglenes munkacsoport vizsgálta meg a szövetségi hozzájárulás mértékével
és módjával összefüggő véleményeket. Összegzett javaslatukat az elnökség ülésére, majd
annak döntése alapján a Küldöttgyűlésre terjesztjük be.
Köszönjük mindannyiuk munkáját.
Összességében: az Elnökség, mint testület, és annak reszortfelelős tagjai, az iroda
dolgozói lelkiismeretes munkájának is köszönhetően, teljesítette a Választmány által
meghatározott fő feladatokat. Helyt állt a Szövetséget ért támadásokkal szemben, megfelelt az
új kihívásoknak, az állandósult pénzhiány ellenére is megőrizte működőképességét, felkészült
a ciklus zárására, a tisztújításra.
Az Elnökség valamennyi határidős feladatát teljesítette.
Az Elnökség köszönetet mond a Szövetség tagszervezeteinek a támogató
együttműködéséért.
Melléklet: 1.sz.: Pénzügyi jelentés az Elnökség 2011. évi gazdálkodásáról.
Budapest, 2012. február 29.
Határozati javaslat:
Az Elnökség 2012. február 29-ei ülése a Választmány elé beterjesztésre kerülő
elnökségi beszámolót a 2011-ben végzett munkáról vita és kiegészítések után elfogadta.
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Egyidejűleg a beszámoló mellékletét képező pénzügyi jelentést is a Választmány elé
beterjesztésre jóváhagyta.
Budapest, 2012. január 18.
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jegyzőkönyv vezető
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jegyzőkönyv hitelesítő

