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30. jubileumi küldöttgyűlés

Hölgyeim és Uraim!
Tisztelt Bajtársak!
Egy jubileum mindig megállásra és visszatekintésre készteti az embert, de különösen igaz
ez egy 30 éve eredményes, országos lefedettségű szervezet kerek évfordulóján. A Bajtársi
Egyesületek Országos Szövetségét 1990-ben létrehozó 18 egyesület képviselői egykor arra
szövetkeztek, hogy elhivatottan szolgálják a honvédelem ügyét, ápolják a magyar katonai
hagyományokat, gondozzák a katonai emlékhelyeket és hadisírokat, összefogják a katonai
közösségeket, valamint érdekképviseletet és segítő kezet nyújtsanak a rászoruló bajtársaknak.
A szövetség harminc év elteltével sem lett hűtlen egykori vállalásához. Elhivatott
munkájukra bizonyíték mindenkori támogató jelenlétük, és magukért beszélnek a számok:
napjainkban már 78 tagegyesület, 4 tagszövetség és negyven civil társaság mintegy 9 ezer tagja
tartozik hozzájuk.
Bajtárs – ez áll az önök szervezetének nevében. A háborúkat leszámítva, talán még sosem
volt ilyen nagy szükség a bajtársiasságra, a másikra való odafigyelésre, a példaadásra, a
katonanemzedékek összefogására. A katonaélet nagyszerű ajándéka a bajtársiasság. Hol van
még egy hivatás, ahol az emberek az életüket is feláldozzák a hazáért, egymásért, ha kell? A
katona esküje nem nyugállományig szól, őt esküje egy életre kötelezi. Jól tudják ezt önök, akik
aktív éveik tapasztalatával nyugállományúként is a haza ügyét képviselik. Noha más korban
élünk, mást jelent a katonaság társadalomban betöltött szerepe, ahogy a Magyar Honvédség
struktúrája és feladatai sem ugyanazok, mint néhány évtizede, az önök jelenléte mégis
meghatározó. Ahogy meghatározók azok a fiatalemberek is, akik a jövő hadseregét építhetik.
Az ő megszólításukban pedig ugyancsak számítunk önökre. A Magyar Honvédség fejlesztése
minden állampolgár számára fontos, a haza védelme mindannyiunk feladata. Az általános
sorkötelezettség felfüggesztése óta a társadalom és a honvédség kapcsolata meggyengült, ezt
tudatosan kell erősítenünk. Törekvéseinknek már látjuk az eredményét. Azt tapasztaljuk, hogy
a magyar honvéd egyre inkább visszanyeri presztízsét. Tudvalevő, hogy nagyszabású
honvédelmi és haderőfejlesztési programot indíthattunk el, amely a Magyar Honvédséget
képessé teszi arra, hogy a térség meghatározó, a 21. század kihívásainak mindenben megfelelő
haderejévé váljon.
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A BEOSZ harminc éve közvetít a társadalom és a Magyar Honvédség között. Az önök
egyik jelszava – Együtt egymásért – együtt a jövőért – így nem csak üres szólam. Hűség,
áldozatkészség és lojalitás vezérli önöket. Közösségük hátországot biztosít, példát mutat.
A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége ugyan egy szervezet, de motorját azon
emberek jelentik, akik az egyik legértékesebbet, idejüket áldozzák a közösség céljaira. Önök a
honvédelem ügyének letéteményesei olyan helyeken is, ahol már nincs aktív katonai szervezet.
Nem hagyják magukra a rászorulókat és tudják, hogy értékes tapasztalatukra szükség van.
Támogatják a toborzó munkát, népszerűsítik, segítik a honvédelmi programok megvalósítását.
Értéket teremtenek és értéket közvetítenek. Ennek egyik legékesebb példája a
Katonanemzedéki Találkozó, amellyel máig élő, nemes hagyomány alapjait tették le 1992-ben.
A honvédelmi tárca nevében köszönöm az elmúlt évek együttműködését!
Örömömre szolgál, hogy egyre jelentősebb támogatást adhatunk a BEOSZ
tagszervezeteinek működési feltételeik javítására és a honvédelem ügyét előmozdító
rendezvényeikhez. A Bajtársainkért Alapítványon keresztül azoknak a nyugállományú
katonáknak és honvédségi alkalmazottaknak igyekszünk segíteni, akik nehéz élethelyzetük
ellenére is a helyi szervezetekért dolgoznak. Ugyancsak örömmel jelentem be, hogy az aktív
szolgálatukat befejező katonák számára el fogjuk indítani az obsitos és veterán programot.
Előbbit juttatási rendszer formájában, kifejezetten nyugállományú katonák és honvédségi
nyugdíjasok számára, utóbbit fegyveres műveleti feladatokban külszolgálaton résztvevő
katonák számára.
Tisztelt Ünneplők!
Harminc éves fennállásukhoz tiszta szívből gratulálok. Arra biztatom önöket, hogy az
eddigi lendülettel folytassák munkájukat! Kívánom, hogy ahogyan eddig, úgy a jövőben is
legyenek a honvédelem ügyének elkötelezett szószólói, tevékeny támogatói, és eredményesen
képviseljék a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségét! Legyenek továbbra is összekötő
kapocs a katonanemzedékek között! Mindez nagyban hozzájárul a Magyar Honvédség
eredményességéhez, küldetése teljesítéséhez, ezáltal Magyarország biztonságának
megőrzéséhez.
Budapest, 2020. február 27.
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