Beszámoló jelentés
a Tanácsadó Testület négy éves tevékenységéről.

2008 - 2012
A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének Tanácsadó Testületét a Szövetség
2008. májusi küldöttgyűlése választotta meg. Alakuló ülésére 2008. május 22.-én került sor.
A Tanácsadó Testület célját, funkcióját, tevékenységét az Alapszabályzat, a BEOSZ
küldöttgyűlésén elfogadott határozat a BEOSZ feladataira (2008-2012), a BEOSZ Elnöksége
által megfogalmazott igények és kérések, valamint a Tanácsadó Testület 2008. májusi alakuló
ülésének állásfoglalásai határozták meg.
A BEOSZ Tanácsadó Testületének elnökévé választott Végh Ferenc nyá.
vezérezredest, május 22-re hívta össze a testület alakuló ülését. Ahol megválasztására kerültek
a testület tisztségviselői.
A TT. Elnökhelyettesének megválasztották Kelemen József nyá. altábornagyot,
Titkárnak: Simon Béla nyá. ezredest.
Tagozat vezetőnek választotta:
1. Hivatásos tagozat (HM, rendvédelem) elnökének: Benkő Tibor vezérőrnagyot,
tagjának: Varga László mk. dandártábornokot;
2. Rendvédelmi tagozat (rendőr, hőr, Bv, Kat.véd) elnökének: Dr Havasi Zoltán r.
dandártábornokot, tagjának: Takács Imre nyá. hőr. alezredest;
3. Nőtagozat elnökének:Bódi Jánosnét, tagjainak: Sztanó Zsuzsanna őrnagyot, Kovács
Józsefnét választották meg.
A TT. négy szakbizottságot hozott létre:
1. Szövetségi stratégiai ügyek szakbizottság. elnökének: Dr Lovasi Gábor nyá.
ezredest, tagjainak: Szekeres István nyá. dandártábornok, Dr Havasi Zoltán. r.
dandártábornokot, Sztanó Zsuzsanna őrnagyot;
2. Humán-, Idős-, Szociális ügyek szakbizottság elnökének: Szekeres István nyá.
dandártábornokot, tagjainak: Bus Gábor ezredest, Kovács Sándor ezredest, Szekeres József
nyá. ezredest, Fekete József nyá. ezredest, Bódi Jánosnét;
3. Integrációs, Együttműködési, Kommunikációs ügyek szakbizottság elnökének:
Erdős László. nyá. ezredest, tagjainak: Havasi Zoltán. r. dandártábornokot, Horváth Balázs
nyá. ezredest;
4. Hagyományőrzés ügyek szakbizottság elnökének: Holló József nyá. altábornagyot,
tagjainak: Ipsics József ezredest., Takács Imre nyá. hőr. alezredest választotta meg.
A TT az elmúlt négy év során fő célkitűzésének tekintette, hogy a Szövetség helyzetét,
működését befolyásoló körülményekre figyelemmel segítséget és támogatást nyújtson a
kedvezőbb feltételek kialakításához.
Erőfeszítései arra irányultak, hogy a Szövetség, mind a szélesebb társadalom, mind a
még szolgálatot teljesítő, mind a szolgálatból kiváltak, valamint a már nyugállományban lévő
katonák körében ismertebb és vonzóbb legyen.
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Törekvéseink arra irányultak, hogy az érintettek felismerjék a Szövetség helyét és
szerepét életükben, érdekvédelmükben és ezzel szoros kölcsönhatásban lévő honvédelem
szolgálatában.
A TT tagjai – mint szaktanácsadók, az elnökség igényei szerint – közreműködtek az
elnökség napirendjeinek előkészítésében, állásfoglalások kialakításában és tárgyalásában.
A Tanácsadó Testület munkatervét az elnökség éves rendezvény- és munkatervei
figyelembe vételével készítettük el. A négy év során, 14 ülésen 19 napirendet tárgyalt és az
alapszabálynak megfelelően a szövetség elnöksége és tagegyesületei számára időszerű
kérdésekhez kapcsolódó ajánlásokat fogalmazott meg.
Az elmúlt években, az alábbi témakörökben tettünk ajánlást, illetve fogalmaztunk
meg javaslatokat.
-

A hivatásos és szerződéses állományúak és a körükből kiváltak, taggá szervezésének
lehetőségei.
- A kommunikáció és a PR kapcsolatok hatékonysága növelésének, lehetséges eszközei
és főbb módszerei a Szövetség munkájában.
- A BEOSZ - hoz tartozó rendvédelmi – rendőr, határőr – integrált tagegyesületek
megerősítése, és a rendvédelemhez tartozók országos megszervezésének tennivalói.
- A Magyar Honvédség idősügyi stratégiája a nyugállományú katonák és családjai,
színvonalas ellátásának biztosításáról. Szövetségünk érdekvédelmi feladata és
esélyeink szociális képességeink erősítésében.
- A katonai hagyományok ápolása, a hagyományteremtés kultúrájának aktuális
tennivalói szövetségünknek, a honvédelem, a hazasorsáért vállalt felelőssége
erősítésében.
- A BEOSZ cselekvési prioritásai a 2010-től terjedő időszakra, ezek érvényesítésének
gyakorlati tennivalói.
- A HM Idősügyi Stratégiájából és annak megvalósulását szolgáló Cselekvési
Programból 2010-től adódó szövetségi lehetőségek és feladatok.
- Az önkéntes tartalékosok rendszere az MH-ban.
- A TT szakbizottságai és tagozatai által végzett munka önértékelése, hasznosulásának
lehetőségei és kommunikálása.
- A szerződéses, missziós és önkéntes tartalékos állomány körében végzendő szervező
tevékenység és a megvalósítás lehetőségének módjai.
- A nők, katona feleségek és özvegyek a BEOSZ tagszervezeteiben és egyesületeiben.
Számarányuk, helyzetük, megbecsültségük, aktivitásuk és szorgalmuk kohéziós
erejének hatása a BEOSZ egészére.
- A Tanácsadó Testület javaslatai a BEOSZ 2012. évi Vezetőségválasztó küldöttgyűlés
színvonalas előkészítésére, a végrehajtásra.
A napirendek előadói a tárgyalt területek széleskörű és sokoldalú helyzetelemzését
végezték el, és javaslataikat, a tennivalókat közérthetően, konstruktívan fogalmazták meg. Az
Elnökség számára megküldött ajánlások mind tartalmi, mind módszertani szempontból
színvonalasak voltak. A megtartott napirendek és az ezeken született ajánlások, az
Elnökségnek megküldött írásos anyagok jól szolgálták a szövetség munkáját, működését,
segítették, támogatták a vezetés erőfeszítéseit. A napirendek előadóinak felkészítésében a
Tanácsadó Testület tisztségviselői aktívan részt vettek, mind a szükséges dokumentumokat,
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mind a szóbeli konzultációt biztosították. Ugyan akkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy
az elmúlt évek során a TT számos tagja (9 fő) - részben szolgálati körülményeiben történt
változás, részben szolgálati viszony megszűnése következtében – kivált a TT-ből.
Tanácsadó Testület négy éves működésének, munkájának eredményeit összegezve:
Az eltelt évek alapján úgy gondoljuk, hogy a Tanácsadó Testület tevékenysége
eredményesnek bizonyult, munkája, működése beváltotta a Szövetségnek a küldöttgyűlésen
megfogalmazott céljait, szándékait, segítette a BEOSZ jövőképének formálását.
A Szövetség helyzetét, működését befolyásoló megváltozott körülményekre,
katonapolitikai, társadalmi, civilszervezeti változásokra figyelemmel segítséget és támogatást
nyújtott a kedvezőbb feltételek kialakításához.
A Tanácsadó Testület tevékenysége is hozzájárult ahhoz, hogy a Szövetség
mind a szélesebb társadalom, mind a még szolgálatot teljesítő, valamint a már
nyugállományban lévő katonák körében ismertebb és vonzóbb lett. A szolgálatot teljesítő,
valamint a nyugállományú katonák növekvő része ismeri fel és érti a Szövetség helyét és
szerepét életükben, érdekvédelmükben és ezzel szoros kölcsönhatásban, a honvédelem
szolgálatában.
A szükséges információk megszerzése érdekében a Tanácsadó Testület
képviselőinek továbbra is részt kell venni a Szövetség Vezetőtestületeinek rendezvényein, s a
továbbiakban is célszerű rendszeres konzultációt folytatni a régióvezetőkkel, a tagegyesületek
elnökeivel, a honvédség vezetőivel és szakembereivel.
A Tanácsadó Testületnek továbbra is jelen kell lennie a Szövetség életében. A
Szövetség továbbra is számíthat munkánkra. A Tanácsadó Testület tagjainak ez úton is
köszönetet mondok az önzetlen társadalmi munkájukért, az Elnökségnek pedig
tevékenységünk támogatásáért.
Budapest, 2012. február
Végh Ferenc nyá. vezérezredes
TT.elnök
A beszámolót a TT, 2012-02-09-i ülésén jóváhagyta.

