KÜLDÖTTGYŰLÉS HATÁROZATA
A BEOSZ FELADATAIRA
(2008-2012)
A BEOSZ küldetése: hogy a honvédség és a rendvédelmi szervek legerősebb,
közérdekű társadalmi szervezeteként, az érintett tárcák legnagyobb ernyőszervezeteként
betöltse a híd szerepét a hon- és a rendvédelemhez tartozók generációi és a társadalom között,
továbbá elősegítse érdekképviseletük megvalósulását.
Célját akkor valósíthatja meg, ha tagsága alapvetően a honvédséghez és a rendvédelmi
szervekhez kötődik. A bajtársiasság és szolidaritás erősítése és kiterjesztése legyen a közös
munka egyik legfontosabb alapelve.
A BEOSZ Elnökség folytassa az IRM-hez tartozók és nyugállományú egyesületeik
felé irányuló tagszervező munkát. Velük együtt a BEOSZ az ország speciális társadalmi
rétegét egységben képviselő ernyőszervezetté váljon.
A BEOSZ missziójának része, hogy erősítse a szervezeti összetartozást, a bajtársi
szellemet. Ennek alapján szervezze a jövőben is sikeres, tradicionális országos rendezvényeit:
Katonanemzedékek Találkozója, Nyugállományú Katonák Országos Fóruma, Veterán
Ejtőernyősök Nemzetközi Találkozója, kiemelkedő évfordulós rendezvények.
Tartsa fent és fejlessze társadalmi, hon- és rendvédelmi, illetve nemzetközi
kapcsolatait.
A BEOSZ jövőbeni feladatai teljesítésének minden szinten megjelenő feltételei:
- Hon- és rendvédelmi tárca gondoskodási körébe tartozók szervezettsége, létszáma
és akarata;
- Hivatásos és szerződéses állományúak, továbbá a körükből kiváltak taggá
szervezése;
- Anyagi biztonság megteremtése;
- Kommunikáció, PR, kapcsolatok bővítése;
- Megfelelő vezetők megválasztása.
I. A SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉLETE
A BEOSZ szervezete hármas tagozódású maradjon:
1./ tagegyesületek,
2./ régiók, tagszövetségek, (továbbiakban együtt tagszervezetek)
3./ választmány és országos elnökség.
Mindegyiknek megvan a maga fontos szerepe, és csak a szoros, szervezett és
támogatott együttműködésük lehet eredményes a jövőben is.
A szervezeti tevékenységek egymásra építetten, egy folyamatban valósuljanak meg.
A Szövetség, a tagszervezetek szervezeti életének alapja az informálás, a szintek
közötti állandó kapcsolat.
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I/1/A. A tagegyesületek
Önállóságukat megőrizve, a Szövetség Alapszabályzata, a Küldöttgyűlés és a
Választmány határozata, az Elnökség országos irányító, valamint a régiók koordináló
munkájának segítségével végezzék helyi feladataikat. A taggá szervezés kiemelten fontos
feladat legyen, különös tekintettel a fiatalabb nyugállományúak és aktív katonákra, illetve a
rendvédelemhez tartozók megnyerésére.
A Szövetség az önálló tagszervezetek országos ernyőszervezete, alapelemei tehát a
tagegyesületek. Ezért az Elnökségnek és a tagszervezetek vezetőinek kiemelkedő jelentőségű
feladata a tagegyesületek működési feltételeinek biztosításához való hozzájárulás. Ennek
érdekében a támogatási rendszert az általános és az életképesség alapfeltételeit biztosító
céloknak kell alárendelni. A szakmai képzéseknek az egyesületi célokat kell szolgálnia.
A tagegyesületek tagszervezési feladatait támogatni kell, és sikereiket el kell ismerni.
A Szövetség feladata a hon- és rendvédelem területén dolgozó nemzedékek összefogása.
Ezért az Elnökség kiemelten támogassa azokat a programokat, amelyek kiválthatják a
fiatalabb generációk csatlakozási igényét.
A BEOSZ általános céljai a tagegyesületek közösségi programjain keresztül
valósulnak meg. Ezért az Elnökség a BEOSZ érdekeit is szolgáló tagegyesületi
rendezvényeket – a hangsúlyokat évente megfogalmazva – támogassa.
A tagszervezetek nemzetközi kapcsolatait stabilizálni és elmélyíteni szükséges. Az
Elnökség támogassa az igényelt kapcsolati formák bővítését, annak kölcsönösségét.
A Küldöttgyűlés változtassa meg a Szövetség Alapszabályzatát annak érdekében, hogy
a be nem jegyzett, de működési céljaikat tekintve velünk megegyező tevékenységet folytató
egyesületek, társaságok, körök is a BEOSZ teljes jogú szervezetei lehessenek.
I/1/B. A tagszövetségek
A BEOSZ tagszövetségei a BEOSZ szervezetében régió szintnek feleljenek meg, de
továbbra is önállóan, alapszabályzatuknak megfelelően dolgozzanak. Az Elnökség kiemelt
figyelemmel támogassa tevékenységüket, képviselje érdekeiket.
I/1/C. A Régiók
Növekvő önállósággal, választott vezetővel, vagy vezetőséggel dolgozzanak. Szerepük
a Szövetségen belül és annak érdekében növekedjen.
A BEOSZ működéséhez és sikereihez a Régiók tevékenysége nélkülözhetetlen, ezért
az Elnökség fokozatosan növelje a régióvezetőknek és vezetőségeknek adott erkölcsi, anyagi,
technikai támogatások színvonalát és mértékét.
A Régiók eltérő sajátosságai, hagyományai, feladatai jelenjenek meg a Szövetségi
programokban, munkamódszerekben.
A Küldöttgyűlés változtassa meg az ASZ-t a Régiók szerepének, feladatainak és
jogkörének egyértelműbbé tétele érdekében.
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I/2. Az Elnökség
A Szövetség országos, operatív, stratégiát kidolgozó, erőforrást szerző-elosztó,
együttműködést szervező, és a tagegyesületek érdekképviseletét ellátó testülete, melynek
tisztségviselőit és tagjait a Küldöttgyűlés választja. Éves feladatait a Választmány határozza
meg.
Az Elnökség a hatáskörébe utalt, éves munka- és rendezvényterve, valamint saját
SZMSZ-e szerinti ügyek megvitatásának, a döntések meghozatalának szerve. Feladata a
Szövetség alapvető folyamatairól való egységes álláspont kialakítása és ennek képviselete, a
személyi és pénzügyi operatív döntések meghozatala, valamint a Szövetség általános
képviselete.
Az Elnökség tárja fel (kutassa, dokumentálja, vitassa) a BEOSZ-on belüli sokféle
értéket és érdeket, a Szövetség sokszínűségét.
Munkastílusa legyen operatívabb, mindenkor demokratikus, érvényesítse a
tisztségviselők és az egyes munkacsoportok, illetve munkaterületek vezetőinek nagyobb
önállóságát és felelősségét.
Korszerűsítse irodatechnikai ellátottságát.
Növelje a Szövetség vagyonát.
Az Elnökség munkarendjét Szervezeti Működési Szabályzatban (továbbiakban
SZMSZ) kell meghatározni, melyet saját maga hagyjon jóvá.
Az Elnökség tagjaiból és felkért tagokból munkacsoportot alakíthat. Feladata az
egységes tevékenység biztosítása. A munkacsoport kidolgozó, koordináló, feladatszervező és
értékelő fórum.
Állandó munkabizottságok esetében feladataikat az Elnökség SZMSZ-e, az ideiglenes
bizottságok feladatait elnökségi határozatok rögzítsék. A munkabizottságok elnökei a
Szövetség elnökségi ülésein tanácskozási joggal vesznek részt.
Az Elnökség a Küldöttgyűlés döntése szerint működjön együtt a BEOSZ Tanácsadó
Testületével, melynek tagjait a Küldöttgyűlés válassza meg.
I/3. A Szövetség Választmánya, és a Küldöttgyűlés
A BEOSZ Alapszabályzata szerint végezzék munkájukat.
A Küldöttgyűlés a BEOSZ legfelsőbb szerve. A küldöttek rendszeres tájékoztatása az
Elnökség feladata.
A Választmány értékeli az előző évi munkatervben meghatározott, BEOSZ egészére
vonatkozó, kiemelt fontosságú feladatok végrehajtását, meghatározza a Szövetség tárgyévi
tevékenysége fő feladatait és költségvetési irányelveit, beszámoltatja az Elnökséget, és
jóváhagyja annak éves munkatervét. A Választmány tagjait erre fel kell készíteni.
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A Régiókon és a Tagszövetségeken belül célszerű létrehozni és működtetni: a
rendvédelmi szervek és a nők tagozatait. A tagozatok részletes feladatait, működési rendjüket
a létrehozó szervezetek szabályozzák.
A Testületek, a munkabizottságok, a tagozatok munkája a BEOSZ szakmai
tevékenységének színvonal emelését szolgálják, működési költségeiket az Elnökség
biztosítsa.
I/4. Az Ellenőrző Bizottság (EB)
Az EB véleményezze a BEOSZ Elnöksége éves beszámolóját, felügyelje és
ellenőrizze az Alapszabályban foglaltak betartását, vizsgálja gazdálkodása törvényességét, és
arról évente tegyen jelentést a Választmánynak, ciklusonként a KGY-nek. Jogkörét,
hatáskörét, jogosítványai érvényre juttatásának módját az Alapszabályzatban és az Elnökség
SZMSZ-ben kell meghatározni.
Az EB elnökét és tagjait a Küldöttgyűlés válassza. Az EB elnöke útján folyamatosan
együttműködik az Elnökséggel. Az EB munkarendjét saját maga határozza meg.
I/5. A Tanácsadó Testület (TT)
A TT tagjait a Küldöttgyűlés ciklusonként választja. Szövetségi szintű elemzéseket
végez és az Elnökség számára ajánlásokat fogalmaz meg, melyek feldolgozásának és
végrehajtásának tapasztalatairól az Elnökségtől tájékoztatást kap. Önálló terve szerint és az
Elnökség éves felkérését figyelembe véve működik, melynek költségeit az Elnökség
biztosítsa.
II. A BEOSZ FŐ FELADATAI
„Együtt egymásért – együtt a jövőért!”
II/1. A hon- és rendvédelem ügyének szolgálata
A BEOSZ-t növekvő társadalmi elismertsége, erős és nagy létszámú tagsága,
folyamatos működése, és annak bizonyított eredményei, szakértői bázisa alkalmassá tette a
hon- és rendvédelem ügyének szolgálatára. Ezért a Szövetség a teljes biztonságpolitikára
kiterjedő civil-tárca párbeszéd elengedhetetlen elemévé vált. A BEOSZ a jövőben is legyen
szócsöve a szociális jogaikért harcoló hon- és rendvédelmi nyugállományúak és nyugdíjasok
követeléseinek, miközben hangsúlyozza elkötelezettségét a generációk között szolidáris
közösségek szervezése, működtetése és képviselete mellett.
A BEOSZ meggyőződése, hogy ma a HM-nek, az IRM-nek folyamatosan szüksége
van az ellátási körükbe tartozó idős emberek támogatására, szüksége van tapasztalatainkra és
aktív elkötelezettségünkre egy új szervezeti kultúra kialakítása érdekében is.
A BEOSZ az új biztonságpolitikai kultúra megteremtése érdekében folyó munka
szerves része kíván lenni. Ennek lényege, hogy a globális változások megkövetelik a
kormánytól, az erőszakszervezetektől, a társadalom tagjaitól, hogy az eddigieknél nagyobb
hangsúlyt helyezzenek a biztonságra. Ez a BEOSZ-tól is nagyobb odafigyelést, és
minőségileg új megközelítést igényel, ami a hon- és rendvédelmi tárcák felénk való
viszonyának megváltozását is jelenti, amelynek az egyenlő felek együttműködésén,
partnerségén kell alapulnia.
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A nemzetbiztonság, a honvédelem ügyében szélesebb körű társadalmi összefogásra
van szükség, s ebben a Szövetség feladatvállalással kíván részt venni.
A BEOSZ továbbra is vallja, hogy a hon- és rendvédelmi szervezetek a haza
szeretetének, az összetartozásnak, az államiságnak, európaiságnak, tehát a magyar nemzetnek
a jelképei. Ennek érdekében a Szövetség kezdeményező és cselekvő szerepet kíván betölteni.
A katonák, a rendvédelem tagjai a társadalom nyugalmát, a békés teremtő munka feltételeit
őrzik, terheket és veszélyeket vállalnak, elfogadják az egyéni jogok korlátozását: mindezekért
társadalmi, állami elismerést, vállalásaikért arányos erkölcsi és anyagi megbecsülést
érdemelnek. Ezért kell tárgyalnunk, feladatokat vállalnunk, érdekeket képviselnünk, és
megegyeznünk. A Szövetség kéri tagjait, hogy helyi és országos szinten alkotó módon
járuljanak hozzá e célok megvalósításához.
A Szövetség folytassa tradicionális feladatait a katona- és rendvédelmi hagyományok
ápolása, a nemzedékek összefogása, a BEOSZ közösségeinek fejlesztése területein.
A Szövetség továbbra is vegyen részt az MH hazai és nemzetközi szerepvállalásainak
és új képességeinek bemutatásában, a honvédség szellemiségének erősítésében. A Szövetség
határozottabban képviselje és támogassa a hon- és rendvédelmi szervezetek érdekeit a
különböző civil, önkormányzati és kormányzati szervezetekben és nemzetközi
kapcsolataiban.
A BEOSZ egészére vonatkozóan feladat a tradicionális magyar katonai értékek
megismertetése, megőrzése és hasznosítása. A hagyományok ápolásával erősítsük a szervezeti
összetartozást, a bajtársi szellemet, melyek érdekében szorosan működjünk együtt a HM
HIM-el és az országos szintű hagyományőrző szervezetekkel. A Szövetség a katonai
emlékhelyek megóvása, újak létesítése terén – a katonai kegyeleti helyek feletti védnökség
vállalásával – nagyobb közfigyelmet kiváltó módon dolgozzon.
A hagyományápolás és a nemzedékek kapcsolatának erősítése összefügg: az utóbbin
keresztül olyan hagyományokat és értékeket mutassunk be, melyek a haza szeretetének
gondolatát feladatainkkal összefüggésben tükrözik, olyan személyeket és eseményeket
népszerűsítsünk, melyek a jelenkor számára is példamutatóak.
Munkánkra a változatosság is legyen jellemző, amely feltétele lehet a fiatalabb
nemzedékekhez tartozók bevonásának, taggá szervezésének. Ezért hagyományőrző
tevékenységünkbe a képzési, oktatási intézményeket is be kell vonni.
A Szövetség ezen a területen végzett munkája összefoglaló erejét és egyeztető elvét a
„A haza minden előtt!” jelképünkben is szereplő mondat fejezi ki.
II/2. A BEOSZ érdekvédelmi munkája
„Méltóság, szolidaritás, szociális előrehaladás!”
A BEOSZ alapvető feladata az érdekvédelem és az érdekképviselet teljes körű
ellátása. Ebbe beletartozik az érdekfeltárás, az érdekegyeztetés, az érdekek közvetítése és
érvényesítése, valamint a generációk közötti érdekegyensúly biztosítása.
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A Szövetség Alapszabályzatában deklarálta valamennyi állománycsoport
érdekképviseletét, és ez így legyen a jövőben is. A Szövetség az IRM-hez tartozó BEOSZ
tagok érdekvédelme ügyében érje el a HM-nél betöltött szerepével és lehetőségeivel
megegyező együttműködés megvalósulását. A Szövetség érdekvédelmi tevékenysége
terjedjen ki az özvegyekre, a hozzátartozókra és a családokra is.
Mi azt akarjuk, hogy az általunk képviselt – főleg idősebb – embertársaink
elszegényedését, szociális lemaradását megakadályozzuk; hogy a rászorultság elve
érvényesüljön a szociális juttatások minden területén; hogy a megszerzett jogok ne
csorbuljanak; hogy a választható járandóságok köre bővüljön. Érdekeltek vagyunk az
időskorúak hazai, és európai összefogásában.
A megváltozott és tartósan fennmaradó demográfiai változások – kisebb a honvédelmi
tárca munkavállalói létszáma, mint a gondoskodási körhöz tartozóké – következményeiből
sem a honvédség, sem a BEOSZ nem vonatkoztathat el. A BEOSZ a nyugdíjrendszer
elkerülhetetlen változása során, a HOSZ-szal együttműködve, nem engedheti meg, hogy a
már megszerzett jogok a legkisebb mértékben is csökkenjenek, tartalmilag kiürüljenek.
A nyugállományú katonák érdekében meg kell őrizni a kedvező feltételeket, és minél
több ilyet kell kezdeményezni, meg kell akadályozni az elszegényedést, a szociális
lemaradást. Kezdeményezzünk egy tárca szintű pénzügyi alap létrehozását, amely a
nyugdíjakban bekövetkező torzulások csökkentését szolgálja. A honvédelmi tárca biztosítsa
részükre a ma meglévő kedvezményeket (üdültetés, egyéb szolgáltatás, kegyeleti
hozzájárulás, stb.) a rászorultság alapján adott segélyezési támogatást, dolgozzák ki az
értékvesztett nyugdíjak korrekcióját, a szociális ellátás társadalmi rendszerhez igazított
formáit (nyugdíjas otthon, otthoni ellátás, étkezés, egészségügyi gondoskodás, gyógyszer és
gyógyászati eszköz támogatás, sportolási és művelődési lehetőségek), amelyek választható
járandóságok legyenek. Együttműködve a HOSZ-szal vegyünk részt a veterán program
megvalósításában.
Felhívunk minden érdekvédelmi és érdekképviseleti szervezetet, támogassák a
BEOSZ-t minden olyan kezdeményezésében és céljaiban, amelyek a generációk közötti
szolidaritást és a nyugállományúak közérzetének javítását szolgálja.
A Szövetség a széles társadalom előtt sikeresen képviselje, a tagok körében pedig
javuló szolgáltatásokkal gazdagítsa érdekképviseleti tevékenységét főleg szakmai, szociális és
életvédelmi területeken. Érveit továbbra is megalapozottan előterjesztve, kritikus szemlélettel,
de a mindenkori hatalommal konszenzusra törekedve s az eredményeket felmutatva
dolgozzon. Az Elnökség éljen a nyilvánosság erejével.
Az Elnökség, a Tagszövetségek, a Régiók és a Tagegyesületek a fentiek érdekében
dolgozzanak az állami, a katonai és a rendvédelmi, az önkormányzati, a területi és a civil
érdekegyeztetés és érdekképviselet rendszerében. Az Elnökség a Szövetség tagszervezetei
önállóságának megsértése nélkül, azok megbízásából és képviseletében országos
szervezetként lépjen fel. A nyugállományúak és a nyugdíjasok képviseletében tartson
kapcsolatot a törvényhozással, a kormányzattal, az érintett tárcákkal, az országos, a helyi és
egyéb állami és társadalmi szervezetekkel. Tartsa fenn tagsági viszonyát a NYOK-ban.
Kiemelt feladata legyen a tagegyesületek szakmai segítése.
Az Elnökség igény szerint, de legalább kétévente szervezze meg a nyugállományúak
és nyugdíjasok országos tanácskozásait.
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A BEOSZ Elnöksége az érdekképviseleti munkájában kiemelt együttműködő
partnernek tekintse a tárca reprezentatív szakszervezeteit (HOSZ, HODOSZ).
Érdekképviseleti együttműködésre törekedjen a hon- és a rendvédelem területén dolgozó
szervezetekkel.
A BEOSZ valamennyi tagszervezete abból induljon ki, hogy a katonai, rendvédelmi és
civil értékek és érdekek országos, regionális és helyi megjelenítése, illetve védelme az
eddigieknél szervezettebb és színvonalasabb összefogást kíván.
A
ajánlja:
-

Küldöttgyűlés a BEOSZ Elnöksége felé az érdekérvényesítés alábbi eszközeit
jogalkotási folyamatokban való aktív közreműködés,
ajánlások, elgondolások megfogalmazása, intézkedések kezdeményezése,
OGY illetékes bizottságainak esetenkénti tájékoztatása,
külső és belső tájékoztató munka erősítése,
szolgáltatások fejlesztése,
lobby tevékenység megerősítése,
korosztályos érdekképviseleti szervezetekkel való együttműködés,
területi (régió- megye- kistérség- helyi) szintű érdekvédelmi munkába való
bekapcsolódás,
demonstráció.
III. A BEOSZ TOVÁBBI FELADATAI

III/1. Közös Szövetségi tevékenységek
A./ Az Elnökség folytassa hagyományos rendezvényeit:
–
évente: Katonanemzedékek Találkozója és a Veterán Ejtőernyősök
Nemzetközi Találkozója
–
kétévente: Nyugállományúak és Nyugdíjasok Fóruma
–
négyévente: Polgármesterek Tanácskozása.
B./ Az Elnökség a ciklus közepéig szervezze meg a Tagegyesületek működési helyein
lévő kistérségi vezetők tanácskozását.
C./ Az Elnökség évente 1-1 kiemelt esemény, évforduló alkalmából szervezzen
jelentős létszámot érintő, vagy hatásában jelentős rendezvényt.
D./ Az Elnökség évente a Tagegyesületek igényeit felmérve tartson szakmai
tanácskozásokat. Ezen belül is kiemelten a BEOSZ rétegződésének megfelelő érdekvédelmi
témájú fórumokat.
E./ Legyenek rendszeresek a Régió vezetők és Tagszövetségi elnökök részére
szervezett konzultációk.
F./ Alkalmanként az Elnökség rendezze meg a hagyományápolással kapcsolatos
áttekintő konferenciát.
G./ Az Elnökség, ciklusonként egy-egy alkalommal, szervezzen szövetségi szintű
kulturális és sport programot.
H./ Az Elnökség szükség szerint szervezzen együttműködést erősítő közös
tanácskozást a HOSZ nyugállományú tagozatával, illetve a HOKOSZ Elnökségével.
I./ A tagszervezetek egymással való együttműködése szolgálja a Szövetség alapvető
céljait, erősítse a BEOSZ-on belüli szolidaritást.
J./ A közös tevékenységek kommunikálása a szervezők feladata.
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III/2. A BEOSZ hazai és nemzetközi kapcsolatai
III/2/A. A Szövetség Elnöksége hazai kapcsolatait az érdekvédelmi munka
eredményesebbé tétele, az új biztonságpolitika elvei érvényesülése, a hagyományok ápolása
érdekében – tartalmi és szervezeti prioritásokat figyelembe véve – alakítsa.
III/2/B. A Szövetség minden tagszervezete nemzetközi kapcsolataiban az
együttműködés előnyeinek kihasználására törekedjen. Az Elnökség a szövetségek közötti
nemzetközi együttműködésben a Tagegyesületek és a Régiók, illetve a Tagszövetségek
szintjén megvalósuló kapcsolattartás megerősítését biztosítsa, illetve támogassa.
III/2/C. Az Elnökség dolgozza ki a nemzetközi kapcsolattartással összefüggő,
szervezeti elemeire lebontott, hosszabb távra szóló stratégiáját.
III/3. A Szövetség karitatív feladatai
Alapvetően a „Bajtársainkért” Közhasznú Alapítványtól várjuk el, hogy folytassa a
rászorulók segélyezését, melynek célzottan a szolgálati kötelmekkel összefüggésben
elhunytak közvetlen hozzátartozóira, a maradandó egészségkárosodást szenvedett hon- és
rendvédelemhez tartozókra, valamint a Szövetség tagjainak megsegítésére kell irányulnia.
A közhasznú célt szolgáló alapítványtól várjuk a Szövetség tagszervezeteinek
adományokkal való megsegítését.
A Szövetség tagszervezetei elvárják, hogy az Alapítvány Kuratóriuma tegyen
erőfeszítéseket felhasználható forrásai növelésére, és saját tevékenysége bemutatása
érdekében.
A Szövetség kéri az Alapítvány Kuratóriumát, hogy az alábbi támogatási formákra a
jövőben nagyobb figyelmet fordítsanak:
- a nagycsaládosok, a gyermeküket egyedül nevelők támogatására,
- a Szövetség, a régiók és a tagszervezetek rendezvényeinek támogatására,
- kiadványok megjelenésének támogatására,
- hazai és nemzetközi kapcsolatok, együttműködési megállapodások teljesítésének
költségeihez való hozzájárulásra,
- a Szövetség Tagszervezetei által alapított, az Alapítvány céljaival azonos
tevékenységet folytató alapítványok támogatására, ezen alapítványok
együttműködésére.
A Szövetség egészére vonatkozó feladat, hogy a szociális és karitatív munka tegyen
többet a jobb életminőségért, a jobb közérzetért, a jobb közösségi kapcsolatokért.
Az Elnökség és az Alapítvány un. háttérszolgáltatásként speciális kiadványokat
jelentessen meg.
Érdekünk az MH Szociálpolitikai
szolgáltatásinak propagálása és igénybevétele.

Közalapítvány

érdekvédelmi

támogatása,

III/4. A Szövetség kommunikációs feladatai
Az Elnökség feladata: Olyan rendszert kell kialakítani, amely állandó jelleggel, több
csatornán képes a legfontosabb információk gyors áramoltatására. Javítani kell az informális
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információk folyamatos áramoltatását is. Gyorsítani kell a tagszervezetek számítógépekkel
való ellátását.
A BEOSZ kommunikációs munkájának sikeréhez hiteles, folyamatos és rendszeres
tájékoztatásra van szükség tevékenységünk társadalmi, hon- és rendvédelmi fontosságának
elfogadtatása céljából. Az Elnökségnek legyen gondozott Honlapja, és dolgozza ki a
Szövetség kommunikációs stratégiáját. A Szövetség időszakos kiadványát újsággá kell
fejleszteni, növelve annak példányszámát és a támogató megrendelők arányát. Az Elnökség
mellett kommunikációs szakértő dolgozzon.
Valamennyi Tagszövetség, Régió és Tagegyesület arra törekedjen, hogy megnyerje a
média, a tömegkommunikáció egyes képviselőit, vonják be őket a tájékoztatásba,
tevékenységünk elfogadtatásába, reklámozásába országos, regionális és helyi szinten
egyaránt.
2009-tól kezdődjön meg a „20 ÉVES A BEOSZ” című kiadvány elkészítése, s az 2010
február 27-re jelenjen meg.
IV. A BEOSZ GAZDÁLKODÁSA
A gazdálkodás feladata a Szövetség valamennyi szervezeti eleme működésének
biztosítása, a közös vagyon kezelése és gyarapítása, a fontos rendezvények támogatása, az
együttműködési költségek biztosítása.
A Szövetség Elnökségének az az érdeke, hogy a HM-el kötött HÉF együttműködési
megállapodásra és az évenkénti támogatási szerződésre alapozottan előre tervezhető
költségvetéssel rendelkezzen. Ennek a megállapodásnak a mintájára az Elnökség érje el az
IRM-el való pénzügyi megállapodás létrejöttét.
A Tagszervezetek önálló gazdálkodása alapvetően a saját céljaik megvalósítását
szolgálják. A Szövetséghez való tartozásuk és a Szövetségéért vállalt felelősségük
megjelenési módja a befizetett szövetségi tagdíj.
A választmány a szövetségi tagdíj mértékét külön határozatban rögzítse.
A Küldöttgyűlés felhatalmazza a Választmányt, hogy az Elnökség éves költségvetési
tervének elkészítésekor, annak jóváhagyásakor az alábbi elveket érvényesítse:
- A mindenkori éves bevétel 10 %-ából működési tartalékot kell képezni.
- A Tagegyesületek részére a befizetett tagdíjakból, és egyéb bevételekből biztosítsa
a minőségi programok támogatását, és járuljon hozzá az életképesség
fenntartásához.
- Az Elnökség szponzori és egyéb támogatásokból befolyt és szabadon
felhasználható összegéből szolidaritási alapot hozzon létre, amelyből az önhibáján
kívül nehéz helyzetbe került Tagegyesületek segítését szolgálja.
- Az esetlegesen megmaradt összeget tartalékképzésre fordítsák.
A Küldöttgyűlés felhatalmazza az Elnökséget, hogy az önkéntes hozzájárulásokról
maga rendelkezzen.
A Küldöttgyűlés felhatalmazza az Elnökséget, hogy ha az éves bevételek év közben
előre nem látható okok miatt elmaradnak a tervezettől, akkor – figyelembe véve a
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költségvetési elveket – pótköltségvetést készítsen, azt saját határozataként, és az Ellenőrző
Bizottság ellenjegyzésével hagyja jóvá.
A Küldöttgyűlés a Tagszervezetek részére meghatározza, hogy minden év március
31-ig a szövetségi tagdíjat – az egyesületi adatszolgáltatási kötelezettségekkel egy időben
teljesítve – befizessék. Március 31-e után a tagdíjfizetési kötelezettségét nem teljesítő
tagszervezet, annak pótlásáig, támogatásban nem részesíthető.
A Küldöttgyűlés felkéri az EB-t, hogy a Tagegyesületeknek, Régióknak, és
Tagszövetségeknek biztosított Szövetségi pénzek felhasználását tételesen és folyamatosan
ellenőrizze, arról a Választmányt és az Elnökséget tájékoztassa.
A Küldöttgyűlés felkéri a TT-t, hogy a ciklus alatt legalább egy alkalommal
eredményességi, hatékonysági és gazdaságossági szempontok szerint elemezze a Szövetség
erőforrás felhasználását.
A Küldöttgyűlés felhatalmazza az Elnökséget, hogy a Bajtársainkért Alapítvány által
ellátott feladatok támogatásáról, illetve a tőle kért támogatási összegekről önállóan döntsön.
x

x
x

A BEOSZ a tagok önkéntes társulásával és közös összefogásával jött létre,
tevékenységét tagsága határozza meg. Létrehoztuk – tehát telelősek vagyunk érte!
Felelősek vagyunk egymásért, tagjainkért. A méltóság, a szolidaritás, a bajtársiasság
elvét tagjaink a jövőben is magukénak tekintsék. Legyenek büszkék arra, hogy a
Szövetséghez tartoznak, vállalják annak képviseletét, és az érte való munkát.
„Együtt egymásért – együtt a jövőért!” E változatlan célhoz, feladathoz kérjük a
Szövetség tagjainak cselekvő támogatását.
Budapest, 2008. február 12.
Határozati javaslat:
A Választmány 2008. február 27-ei ülése az előterjesztést elfogadta, és a
Küldöttgyűlésnek megvitatásra javasolja.
Határozat:
A Küldöttgyűlés 2008. május 06-ai ülése az előterjesztést elfogadta.

