Bemutatkozik
a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége
1. Alapítás ideje: 1990. február 27. Budapest
2. Tagság: honvédségi és rendvédelmi szervek aktív (hivatásos, szerződéses,
köztisztviselő és közalkalmazott), nyugállományú és nyugdíjas dolgozói, hozzátartozóik és
szimpatizánsok által alapított, önállóan bejegyzett egyesületek, klubok.
3. Elterjedtség: országos.
4. Szervezettség: 131 egyesület, 7 régióban, 3 tagszövetségben, közel 9000 taggal.
Tagszövetségek: Honvéd Hagyományőrző Egyesület,
Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége,
Magyar Veterán Repülők Szövetsége.
5. Működési forma: bíróságon bejegyzett civil szervezet.
6. Tematikai profil: hon- és rendvédelemmel összefüggő érdekvédelem, biztonság,
hagyományőrzés, szociálpolitikai (karitatív) tevékenység, művelődés, rekreáció.
7. Hatalomhoz való viszony: kritikus, támogató, kezdeményező.
Társadalmi cél: proaktív / reaktív.
A társadalmi és civil kontroll intézménye.
8. Országgyűlési, HM, IRM megítélés: pozitív.
9. Legjellemzőbb tevékenységi formák és azok jellege:
a) közösségi, tömeges, szervezett, erőszakmentes, legális, legitim;
- nyomásgyakorlás;
b) országos és tárca szintű;
c) nagyobb rendezvények:
- Katonanemzedékek Találkozója: évente (3-400 fő);
- Nyugállományú Katonák Országos Fóruma: kétévente (3-400 fő);
- „Szakmai” Napok: évente;
- tudományos tanácskozások, emlékülések, évfordulós rendezvények (alkalomhoz
kötötten, rendszeresen);
- akciók (évfordulós rendezvények, árvíz, stb.);
- szociális és karitatív szolgáltatások;
- kommunikációs projektek;
- polgármesterek, önkormányzati képviselők tanácskozása;
d) regionális és helyi szintű:
- emlékülések, évfordulós rendezvények (alkalomhoz kötötten, rendszeresen);
- klubfoglalkozások, dalkörök, hagyományápolás, emlékhelyek gondozása;
- akciók (évfordulós rendezvények, árvíz, stb.);
- szociális és karitatív szolgáltatások.
10. Szervezeti cél: tagszervezés, egyesületek (klubok) alakítása,
egységesítése. Tagegyesületek erkölcsi, anyagi támogatása, szervezetfejlesztés.

szervezeteik

11. Anyagi háttér: tagdíj, a személyi jövedelemadó 1 %, pályázatok, támogatási
szerződések, regisztrációs és értékesítési bevételek, „Bajtársainkért” Közhasznú
Alapítványunkon keresztül kapott és egyéb támogatói adományok.
12. Infrastruktúra: közintézmény (HM).
13. Periodika: önálló
- honlap 2007. március 1-jétől: www.beosz.hu;
- Bajtársi hírlevél, színes, ¼ éves, 1500 pld.
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14. Hazai kapcsolatok:
- korosztályos érdekképviseleti szervezetekkel (NYOK, NYOSZ, stb.) országos,
megyei és helyi szinteken;
- civil szervezetekkel: HOKOSZ, Honvédelem és Társadalom Baráti Kör, MATASZ,
MÚSZ, MEASZ, MTTSZ, HOSOSZ, Polgárőr Szövetség megyei szervezetei.
Érdekvédelmi együttműködés:
- HM-HVK megállapodás szerint;
- Honvéd Szakszervezet, Honvédségi Dolgozók Szakszervezete – szerződés szerint;
- MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság és megyei szervezetei
– szerződés szerint;
- NYOK – szervezeti együttműködés.
15. Nemzetközi kapcsolatok:
- Veterán Világszövetség (Párizs) – tagság, jelenleg felfüggesztve;
- IAC – Nyugállományú és Tartalékos Tisztek Szervezetei Nemzetközi Konzultatív
Bizottsága;
- 5 szomszédos ország 6 szervezete: kétoldalú együttműködési megállapodás alapján;
- „Visegrádi-4” kezdeményezés.
16. Szakmai tevékenység:
a) - Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum,
- HM Idősügyi Tanács, (korábban: Országos Idősügyi Tanács is)
- HM Társadalmi Véleményező Bizottság,
- HM Központi Lakásbizottság,
- „Szakértői” megbeszélések,
- Rehabilitációs Bizottság,
- Kegyeleti Emlékbizottság;
b) - törvények, rendeletek, utasítások kezdeményezése,
- módosítási javaslatok,
- véleményezés,
- képviselet.
17. Protokolláris feladatok:
- Hon- és rendvédelemmel összefüggő, tárca szintű (esetenként országos)
ünnepségeken, rendezvényeken való feladatvállalás, részvétel,
- önállóan szervezett országos rendezvények,
- nemzetközi kapcsolatok.
18. A BEOSZ 18 éve használt jelszavai:
Kézfogás a honért!
Együtt egymásért – együtt a jövőért!
19. A BEOSZ jelképe
- jelvény,
- nyakkendő, sál.
20. A BEOSZ által alapított díjak:
- BEOSZ Emlékérem
- Katonák Példaképe Díj.
A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségét a Magyar Köztársaság Honvédelmi
Minisztere 2005. október 08-án Emlékzászlóval tüntette ki.
A BEOSZ önmeghatározása:
A BEOSZ társadalmilag hasznos, közérdekű tevékenységet végző, a honvédelem és a
biztonság értékei és hagyományai alapján szerveződött, ember, család és közösség centrikus,
önálló tagegyesületek és tagszövetségek országos szervezete.

