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BESZÁMOLÓ
a BEOSZ 2012. évi tevékenységéről

A Szövetség 2012. évre szóló feladatait a 2012 márciusi küldöttgyűlése határozta
meg. Tevékenységünket alapvetően befolyásolták a következő körülmények:
-

-

Megjelent az egyesülési jogról szóló CLXXV. törvény („civil törvény”).
Új vezetőségválasztó küldöttgyűlést tartottunk.
Az eddigiekhez képest jóval nehezebb működési feltételek között kellett
megvalósítani célkitűzéseinket, el kellett viselni a gazdasági válság társadalmi
hatását és következményeit.
Meg kellett újítani az együttműködést a honvédelmi és katonai vezetés
személyeivel és hivatali szervezeteivel.

A BEOSZ az elmúlt évek során egy nyitott, sokszínű szervezetté vált, amelyben a
meghatározó létszámot képviselő katonák és hozzátartozók. Közel 15 %-ban jelen vannak a
rendőrök, határőrök, tűzoltók, büntetés-végrehajtási dolgozók, polgárőrök és más
szimpatizánsok. A 90 tagegyesület és a 3 tagszövetség (MEBSZ, MVRSZ, HOHE) létszáma
több mint 9 ezer fő. A 2012-ben megtartott különböző szintű választások alkalmával az
elnökség személyi összetétele 35 %-ban változott.
Ezúton is szeretnénk megköszönni az előző elnökségnek, többek közt Sipos Géza nyá.
ezredes úrnak és társainak, hogy munkájukkal életképes és jó anyagi tartalékokkal rendelkező
szövetséget adtak át, amely biztosította a zökkenőmentes működési feltételeket.
Sajnos tendencia az általános elöregedés, a természetes fogyás és hogy továbbra sem
találtuk meg a módját a fiatal nyugállományúak („szolgálati járandóságban részesülők”),
valamint az aktív állomány nagyobb létszámú bevonását a szövetség munkájába.
Tevékenységünkben elsőként az alapvető okmányainkat (Alapszabály, SZMSZ,
BEOSZ számviteli politikája) átdolgoztuk és bejegyeztettük, illetve elfogadtattuk.
Az ügyvivői testületet újraválasztottuk és kibővítettük. Tevékenységükkel az elnökség
munkáját jól segítik.
A megváltozott körülmények – a három fő helyett egy négyórás alkalmazott –
ellenére a BEOSZ Iroda működőképes maradt. Az éves kifizetések rendben megtörténtek, de
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az adminisztratív munkákat csak nagy nehézségek árán tudtuk megfelelő szinten tartani. Ez
időnként akadályozta a fontosabb döntések és rendezvények előkészítését és nagy
leterheltséget jelentett az alelnökök számára.
Külön kell szólnunk a tagszövetségekről. Az elmúlt évben kapcsolataink stabilabbá
és szorosabbá váltak. Egyértelműen ki kell jelentenünk, hogy a BEOSZ számára részvételük a
szövetség munkájában nélkülözhetetlen. Velük együtt biztosított a nyugállományúak
reprezentatív képviselete a HÉF ülésein érdekeik védelmében.

A HOHE - mint a legidősebb bajtársaink szervezete - által vált lehetségessé a múlt és
a jelen katonagenerációinak folyamatossága, összefogása. Részvételükkel teljesebb képet
adhatunk katonai múltunkról.
A MEBSZ hazai és nemzetközi tevékenysége (rendezvényei) példamutatóak az ország
valamennyi hagyományőrző szervezete részére. Tevékenységük ismertté vált a katonák
nemzetközi szövetségében. Ez a tény növeli a BEOSZ ismertségét is. A hivatásos és
szerződéses katonák szervezeteibe történő bevonása ott a legsikeresebb.
Az MVRSZ–el egyre szorosabb az együttműködés. Részvételükkel a légierő és a
magyar repülők nyugállományú tagjait is szövetségünk részeinek tudhatjuk. Hagyományőrző
rendezvényeik teljesebbé teszik a repülő hagyomány és kultúra megőrzését.
A BEOSZ Alapító Nyilatkozata egyértelműen kimondja, hogy a „bajtársi
egyesületek a tevékenységük összehangolására, érdekeik országos szintű képviseletére és
védelmére hozzák létre a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségét.”
2012. évben e területen a következő eredményekről szólhatunk:
A Honvédelmi Minisztériummal - a korábbiaknak megfelelően – a kétoldalú
megállapodást ez évre is megkötöttük, mely biztosítja a működés anyagi és technikai
feltételeit.
Változást jelentett, hogy az irodán foglalkoztatottak száma jelentősen csökkent, a
térítésmentes Internet szolgáltatást pedig nem tudtuk realizálni. Erre az évre 1 db
személygépjárművet biztosítottak csökkentett (20 ezer) km felhasználással.
Ötről három ezer autóbusz-kilométerre csökkent a térítésmentes felhasználás.
Módosításokkal a tervezett programokat teljesíteni tudtuk.
Sikerült elérni a balatonkenesei üdülő másodszori térítésmentes igénybevételét (115
fővel).
A BEOSZ érdekvédelmi tevékenységének fő színtere a HÉF, melynek alapítója és
azóta is tevékeny képviselője. Éves munkaterve alapján a HM-el és a társ érdekképviseleti
szervekkel (HOSZ, HODOSZ) a rendszeres tárgyalást folytat a képviseleti körükbe tartozó
állomány élet-, munka- és szolgálati körülményeikről és járandóságaikról. Folyamatosan részt
vesz a HM hatáskörébe tartozó jogszabályok kidolgozásában és véleményezésében,
együttműködve a HM parlamenti államtitkárával és szakterületi vezetőivel. Természetesen
nemcsak a szövetség tagságának érdekeit képviseli, hanem általában a jogállományúak és
hozzátartozókkal kapcsolatos döntéseket is.
Sajnálatosnak tartjuk, hogy néhány egyesület és a kívülállók nagy része ezt a sokszor
nehéz és küzdelmes munkát nem látja, és nem becsüli fel a közösség összefogásának
szükségességét és demonstratív erejét. Jó lenne, ha az évközben kilépő egyesületeink (2012ben 5) ezeket a tényeket is megfontolnák és mérlegelnék a tagsági viszony morális kérdéseit.
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Ebben a munkában szorosan együttműködünk a HÉF munkavállalói oldala másik
két tagjával a HOSZ-al és HODOSZ-al, illetve együttműködésre törekszünk a honvédelem
érdekében tevékenykedő más társadalmi szervezettel, a MATASZ-al és a HOKOSZ-al.
Többször éltünk a szakértői egyeztetések, illetve személyes találkozók (HM és MH, valamint
külső szervek vezetőivel) adta lehetőségekkel.
A 2012-es év folyamán a HÉF először március 20-án ülésezett, melyet velünk
egyeztetve a HOSZ kezdeményezett. Az ülésen bemutatásra került új humánstratégia
(életpálya modell), azzal a szándékkal, hogy a tervezett Hjt-ben érvényesítik, illetve a
bérmegállapodás sarokkövei is kialakításra kerültek. Az ülésen a HM és HVK vezetése
nevében köszöntötték az újonnan megválasztott elnököt és búcsúztatták a tiszteletbeli elnökké
választott Sipos Géza nyá. ezredes bajtársat, addigi képviselőt.
A következő HÉF ülést - július 26-án – is a munkavállalói oldal kezdeményezésére
hívták össze. Napirendjén szerepelt az érdekvédelmi szervezetek költségvetési támogatása,
illetve a honvédelem érdekében tevékenykedő civilszervezetek elhelyezése. Az eredményei
ismertek, de nem lezárt ügyek, hiszen a jövő évi támogatásért már most lobbiznunk kell, és az
elhelyezésre vonatkozóan is mindig, szinte naponta változó elképzelésekkel találkozunk.
Napirend előtti tájékoztatásban hangzott el a talán mindenkit a legjobban foglalkoztató
kérdés, az új Hjt. Ez a változat egy jól áttekinthető javaslat volt, hiszen a lap egyik oldalán a
hatályos, a másik oldalán az új változat szerepelt. A HOSZ-al történt egyeztetés alapján mi
elsősorban a nyugállományúak szempontjából vizsgáltuk a javaslatot. Elmondhatjuk, hogy az
új változat lényegi eltéréseket nem tartalmaz, azonban minden jogosultsági tényező a HM
rendeletalkotásától függ.
A szeptemberi HÉF ülésen két központi téma szerepelt. Az egyik az állomány
illetmény fejlesztése, amely kapcsán a HOSZ kifejtette, hogy az OKÉT-on (Országos
Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács) a többi honvédelmi, illetve belügyi szakszervezettel
együtt 20 %-os bérfejlesztést tartanak elfogadhatónak, fontosnak tartják az egyenruházattal
való ellátás javítását és a kedvezményes üdülés fenntartását, melyet a BEOSZ kiemelten
hangsúlyozott. A válaszban a költségvetés helyzete függvényében várható megoldás.
Számunkra is kiemelten fontos volt az önkéntes tartalékosok képzésének kérdése,
ezzel kapcsolatban jó és az érintettek számára is elfogadható feltételek megteremtését ígérték.
Tájékoztatás hangzott el továbbá arról, hogy folyik a Hjt. továbbformálása. Ez a munka
számunkra meglepő, egészen új változat kialakításával járt. A nyugállományúakkal
foglalkozó rész szinte teljes egészében kimaradt. Ezért nemcsak véleményeztük a javaslatot,
hanem a honvédelmi miniszter úrhoz fordultunk a Honvéd Vezérkar főnök és a közigazgatási
államtitkár útján. Ezt követően összeállítást készítettünk, összehasonlítva a hatályos és az új
törvénytervezetet, rámutattunk a számunkra kedvezőtlen pontokra, javaslatot tettünk a
lehetséges megoldásokra. Ezt eljuttattuk a Tanácsadó Testület elnökének, aki tárgyalás
keretében a HVKF segítségét kérte az ügyben, illetve az elnökünkkel történt megbeszélés
alapján a közigazgatási államtitkár is segítséget ígért és bekérette az anyagot.
A törvényjavaslatot a kormány – november 23-án –a parlament elé terjesztette. Pozitív
változás, hogy az indokolásban több helyütt nevesítették a nyugállományúakat, melyből talán
a legfontosabb mondat: „A javaslat biztosítja a katonagenerációk közötti szolidaritás és a
nyugállományú katonák iránti elkötelezettség törvényi kereteit, azonban ennek részletes
szabályai – tekintettel arra, hogy nem törvényhozási tárgykör – végrehajtási rendeletekben
kerülnek megfogalmazásra.” A HM rendeleteket - a hivatali szervek a tárcák közötti
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egyeztetés után - miniszteri hatáskörben 2013. július 1-jéig a törvény hatályba lépésének
napjáig tervezik kiadni.
(A Honvédek jogállásáról szóló törvény, az indokolás és a részletes indokolás teljes
terjedelmében olvasható az országgyűlés honlapján /161.oldal/. )

Szövetségünk, egyesületeink kezdettől fogva kiemelt feladatnak tekintik a
honvédelem ügyének szolgálatát, a katonai hagyományok, a fegyvernemi kultúra
ápolását és a fiatalabb generáció honvédelmi nevelést.
Ebben az évben is sikerült a tradicionális hagyományőrző rendezvényeinket, mint
szövetségi, mint regionális és egyesületi szinten megtartani, többségében az
önkormányzatokkal együttműködésben.
Sajnáljuk, hogy bár mindenki tud erről a munkáról, a HM-nél és a Honvéd Vezérkar
szerveinél erről kevés információval rendelkeznek. Ezen a területen javítani szükséges a
kommunikációs tevékenységünket.
Tevékenységünk fő szinterei az egyesületek és klubok, akik rendezvényeikkel igen jól
szolgálják a bajtársiasság, a közösségi szellem és az együvé tartozás ügyét. Valójában ez az
elsőrendű közösségformáló erő.
Ebben az évben is sikerült megrendezni a tradicionális hagyományőrző
rendezvényeinket, mint például a BEOSZ Katonanemzedékek XXI. találkozóját.
A régiók és egyesületek ebben az évben is széleskörű rendezvénysorozattal szolgálták
a nemzeti ünnepekről szóló megemlékezéseket, a helyi katonai hagyományok ápolását, a
fegyvernemi emléknapok és más, kulturális- és sportnapok megrendezését sok esetben a
települések más társadalmi szervezeteivel együttműködve a lakosság és a fiatalok fokozódó
érdeklődése mellett.
Mindezen tevékenységünket jól szemléltetik az alábbiak:
A Közép – magyarországi régióból szeretnénk kiemelni:
a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület,
a Platthy József Bajtársi Egyesület,
a Bem József Bajtársi Egyesület,
a Balassi Bálint Bajtársi Egyesület és
az Obsitos Fúvószenekari Egyesület tevékenységét.
A Dél-alföldi régiónál:
Megrendezte a BEOSZ DAR XVI. Bajtársi találkozót és a X. Kistérségi találkozót.
Kiemelkedő színvonalú rendezvényeket tartottak a megalakulásuk évfordulójáról
megemlékező tagszervezetek. A Mészáros Lázár Honvéd Klub zászlót kapott Baja Város
Önkormányzatától, a Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület rendezvényén megjelent a MH HVK
főnöke, a körzet országgyűlési képviselője és a polgármester is.
Orosháza katona történetét bemutató emlékszobát avatott a helyi Fegyveres Erők és
Nyugállományúak Klubja.
BEOSZ DAR szintű Katonaözvegyek, és Özvegy katonák találkozóját rendezte a Kiskőrös
Helyőrség Nyugállományúak Klubja.
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A Magyar Honvédség 15. Kalocsa Légvédelmi Rakéta- és jogelőd Légvédelmi Tüzérezred
megalakulása 50. évfordulója alkalmából az ezred hagyományait gondozó Kalocsai
Légvédelmi Katonák Hagyományőrző Köre megemlékezést szervezett 2012.11.30-án, amely
egyben a kistérségi rakéta-tüzér fegyvernemi megemlékezés napja volt.
Észak-alföldi régiónál:
A HNYK Szemere Bertalan születése 200. évfordulóján emlékezett és koszorúzott annak
szülőfalujában.
A NYHE a szabolcsi repülőkről és Nyíregyháza 1944. évi bombázásáról emlékezett és
koszorúzott az általa szervezett megyei-városi emlékező ünnepségen.
A BIBE a Bocskai szabadságharc évfordulóján koszorúzott Álmosdon.
A NYHE és a SZHMHBE Nyíregyháza két megszűnt laktanyáját jelölte meg két emlékjellel a
megye és a volt helyőrség nyugállományú katonái, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke
jelenlétében.
A NYHE a Wallenberg évforduló keretében két alkalommal is emlékezett Reviczky Imre
posztumusz vezérőrnagyra, a „vészkorszakban az áldozatok megmentőjére”, városi
rendezvények keretében.
Észak-magyarországi régiónál:
A Bátonyterenyén megtartott Katona- Rendvédelmi Találkozó és Régió Lőverseny,
valamint a Jobbágyiban megrendezett Kistérségi Találkozó, mint az ÉMR kiemelt
rendezvényei, nagy létszámú érdeklődő jelenlétében, sikeresen kerültek végrehajtásra,
köszönhetően a két érintett egyesület aktivistáinak és az elnököknek Juhász István nyá. r.
ezredesnek és Hornyák Miklós nyá. őrnagynak. A két program jó lehetőséget teremtett a
tapasztalatszerzésre is. A rendezvényen jelen voltak a szlovák katonák és rendőrök képviselői
is.
A 2012-es esztendőben két új emlékhellyel gazdagodott a régió, a szolnoki Kablay
Veterán Repülő Egyesületnek köszönhetően, Tápiószentmártonban (a volt Kilián Iskola egyik
repülőterén) emléktáblát avattak, és ennek kapcsán sikerült feldolgozni az objektum
történetét, a Karcagi Nagykun Bajtársi Egyesület pedig Balatonkenesén avatott (a karcagi
katonák emlékét őrző) kopjafát. Egyesületeik többsége az általuk korábban létrehozott
emlékhelyeken, illetve névadójukra emlékezve tartott megemlékezéseket.
Az ÉMR tagegyesületei ebben az évben is szerveztek, illetve részesei voltak nemzeti, állami,
katonai megemlékezések alkalmából rendezett helyi ünnepségeknek. Ott, ahol egy településen
több egyesület is működik, több közös program végrehajtására is sor került. A tagszervezetek
nyitottak voltak lakóhelyükön, vagy ahhoz közel élő civilszervezettel való közös rendezvény
megszervezésére is.
Közép-dunántúli régiónál:
Klubok találkozóját rendezte: Tapolca-Pápa; Pápa-Devecser; Tata-Pápa; VárpalotaDevecser.
Kihelyezett régióértekezlet rendezését vállalta Kisbér és Sárbogárd tagegyesülete a
televízióban is népszerű „Halországban”.
Kiemelkedő hagyományápoló tevékenységet folytató tagegyesületek:
- Kisbér – katonai múzeum létesítése,
- Tata – katonanemzedéki találkozó megrendezése,
- Székesfehérvár (Krajczáros és Wathay) – hadisírok, katonai temetők gondozása,
- Tata – 11-es hk.ho. Bajtársi Egyesület kapcsolat ápolása a veterán
harckocsizókkal.
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Ifjúság honvédelmi nevelése:
- Várpalota-Csókakő, Várpalota ált. iskolák
- Tapolca- Tapolca ált. iskolák.
Nyugat-dunántúli régiónál:
A régió és az Osztrák Békefenntartó Burgenlandi Egyesülete között együttműködési
szerződés aláírására került sor, mely kiemelt jelentőségű esemény. Az aláírással egy időben
került sor a békefenntartó misszióban részt vett magyar és osztrák katonák által felajánlott
kiállítás megnyitására is. A tárlat a történelmi és hagyományőrző rendeltetésén túl oktatási
feladatokat is ellát. A tárlatot az egyetem földrajz szakos hallgatóinak segítségével a vietnami
béke missziós relikviákkal is bővítették.
A megállapodásoknak köszönhetően részt vettek a 15. nemzetközi lőversenyen
Bécsben. A régiót a BEOSZ neve alatt a Vasi Honvéd Bajtársi Egyesület és a Csepregi
Polgárőr és Bajtársi Egyesület csapatai képviselték. A rendezvény történetében a régió
egyesületei voltak az első magyar résztvevők, melyen hét ország 58 csapata vett részt. Sajnos
az egyéni lőversenyre - anyagiak hiánya miatt - a régió nem tudott nevezni. A nehézségek
ellenére a BEOSZ csapata harmadik, míg Csepreg a 16. helyezést érte el.
Dél-dunántúli régiónál:
Figyelemre méltó a Dunántúli Klubok Találkozója, a Noszlopy emlékünnepségek, a
Marcali Kulturális Találkozó illetve a Doni – és Hősök Napja megemlékezések
megszervezése. A helyi hadifogoly temető és hadisírok folyamatos gondozása az egyesületek
tagjai részvételével.
A kultúra és szabadidős tevékenység terén, kirándulások, táncos összejövetelek,
népdalkörök, fesztiválok, bálok, előadások, vetélkedők, közös főzések és számos más sport és
egyéb rendezvények színesítették a tagok mindennapjait.

***

Minden egyesületünknek köszönjük az áldozatos, magas színvonalú munkáját, melyet
mindenütt elismernek a települések vezetői is.
Szociális-karitatív tevékenységünk a „Bajtársainkért” Alapítvány
Szociálpolitikai Közalapítvány és az egyesületek bázisán valósul meg.

a

HM

A „Bajtársainkért” Alapítvány éves tevékenységéről külön beszámolót készít és
terjeszt a közgyűlés elé.
A HM Közalapítványban a BEOSZ eredményesen képviseli a rászoruló
igényjogosultak érdekeit. Tevékenységükről 2012-ben már több tájékoztatást kaptunk, amely
megalapozta az Alapítvánnyal való szorosabb együttműködést, amelynek kidolgozása
folyamatban van.
2012-ben új elemet jelent, hogy a BEOSZ a karitatív ügyvivője révén, önálló
tevékenységet is folytatott, elsősorban a missziókban elesett bajtársaink családjairól való
gondoskodásban.
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A Békefenntartók Egyesülete tagjainak személyi jövedelem adójából nyújtott anyagi
támogatást a békeműveletek során hősi halált halt három fő Nemes Krisztián örgy, Kolozsvári
György hdgy. és Dr. Borbély István Csaba sz. szds. árván maradt gyermekei (8 gyermek)
megajándékozására fordítottuk.
A nyolc árván maradt gyermek ajándékait a BEOSZ tagsága nevében Krasznai Andrea
református lelkészasszony adta át. A fenti családokat év közben is meglátogattuk,
ruhaneműt, könyveket és játékokat vittünk részükre. Mindenhol elmondták, hogy nagyon
köszönik a törődést és jól esik, hogy az egyesületünk nem feledkezett meg hősi halott
férjeikről és róluk. A Nemes család különösen hangsúlyozta, hogy úgy érzik, a hivatalos
szervek részéről perifériára kerültek.
Az egyesületeknél is rendszeres volt a karitatív munka a szervezetekhez tartozók és
kívülállók körében a látogatás, a gondozás, a születésnapjukat ünneplők köszöntése. Kellő
érdeklődést tanúsítottak az idősebb korban lévők és a mozgáskorlátozottságuk miatt a
közösséget ritkábban látogató tagok iránt, akiket segítenek mindennapi gondjaik
megoldásában.

A nemzetközi kapcsolatokat érintően a stratégiai koncepció nem változott.
Elsősorban az anyagi keretek szűkülése következtében decentralizáltan, a régiókra és
egyesületekre alapozva, a közvetlen szomszéd országok szervezeteivel kívánjuk a
kapcsolatokat fejleszteni. Szükséges, hogy időben tájékozódjunk, hogy kik, milyen partnerrel
vettek részt a régió által szervezett rendezvényen. Történt-e a BEOSZ vezetőségét érintő
esetleges kötelezettségvállalás, továbbá tőlünk kik, milyen külföldi partner által rendezett
eseményen vettek részt.
A Veterán Világszövetség következő világtalálkozóján Jordániában – ismert oknál
fogva nem tudunk részt venni. Levelet küldtünk az elnökségnek, amelyben kértük, hogy
addig, míg kedvezőbbé nem válik anyagi helyzetünk, tagságunkat függeszthessük fel.
Az orosz IAC megkeresésére részt vettünk a pozsonyi „Béke és barátság”
rendezvényen.
A Nyugállományú Tisztek Szervezetei Nemzetközi Konzultatív Tanácsa (IAC) és az
Oroszországi Fegyveres Erők Nyugállományú Tisztjei Egyesületeinek Nemzeti Szövetsége
(MEGAPIR) meghívására a BEOSZ képviseletében Udvardy Endre ny. alezredes, nemzetközi
kapcsolatokért felelős ügyvivő és Száraz Pál ny. ezredes megfigyelőként vett részt a
Pozsonyban 2012. május 23-25. között megrendezett találkozón. A meghívásunk fő célja az
volt, hogy létesítsünk munkakapcsolatot és működjünk együtt a nyugállományú tisztek
érdekeinek érvényesítésében.

Bíztunk abban, hogy a kapcsolat felvétele és fenntartása szervezeteink között jó alapot
biztosít az együttműködésre a nyugállományú tisztek érdekében és hozzájárul országaink
polgárai barátságának erősítéséhez.
A kapcsolat fenntartása céljából 2012. szeptember 19-21. között a Bajtársi
Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ) meghívására Magyarországon tartózkodott az
IAC és a MEGAPIR közösküldöttsége, melynek tagjai voltak: V.N. Bogatirjev nyá.
vezérőrnagy, MEGAPIR apparátusának vezetője és a .M. Kimakov, az IAC főtitkára.
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A orosz delegációt fogadta Dr. Simicskó István, Magyarország Honvédelmi
Minisztériumának államtitkára, aki hangsúlyozta a magyar-orosz kapcsolatok
továbbfejlesztésének fontosságát a különböző területeken és támogatásáról biztosította a
BEOSZ-nak az IAC való részvételét és a MEGAPIR-ral kialakításra kerülő kapcsolatait.
Megjegyezte, hogy a két- és többoldalú kapcsolatok megfelelnek a különböző országok
nyugállományú és tartalékos tisztjei érdekeinek.
Az IAC átadta a 2013. június 05-07. között Kazahsztánban megrendezésre kerülő
harmadik ülésére szóló meghívását. Megerősítettük, hogy a Szövetség küldöttsége részt vesz
az IAC soros ülésén, amennyiben ennek feltételeit meg tudja teremteni
A Finn Békefenntartók Egyesületével a kapcsolat nehezebbé válik, mert az alelnök
asszony, aki Pápán szolgált, augusztus elsején hazatért. A finn követséggel azonban
megmaradt a kapcsolat, példa rá, hogy Nagykőrösön részt vettünk a szoboravatáson, ahol a
téli háború egyik magyar ezredesének állítottak emléket.

***
A Tanácsadó Testület az elmúlt évekhez képest egy jóval konkrétabb program
alapján végezte munkáját. Létjogosultsága megkérdőjelezhetetlen. Ajánlásai egy részét
elnökségi ülés keretén belül is megtárgyaltuk. A szervezeti életünkkel, a tagszövetségi
hozzájárulással, a szolgálati járandóságban részesülőkkel való foglalkozásuk értékes
információkat, elgondolásokat adtak számunkra, melyet fokozatosan beépítjük a
tevékenységünkbe.
Különösen vonatkozik ez a kommunikációs munkára. Az új formátumú Bajtársi
Hírlevél ma már tartalmában és formájában is kiállja az összehasonlítást más országos és a
hasonló rétegeket megszólító kiadványokkal-lapokkal. Előrelépést jelent, hogy felkerültek a
közösségi hálókra a szövetség, az egyesületek fontosabb rendezvényeiről készült összefoglaló
filmek, klipek és az online lapokon az ezekről szóló tudósítások. Jelentős az előrelépés az
egyesületek székhelyén működő médiában történő szereplés és megjelenés terén.
A szövetség honlapja mellett egyre több egyesület rendelkezik saját honlappal és az
email használata napi életünk részévé vált. Ezen a területen ebben az évben többet kell tennie
a rendezvényeket szervező egyesületeknek – BEOSZ elnökségnek is -, hogy a
rendezvényekről gyors és időszerű információk jelenjenek meg, hiszen ennek lehetősége és
felelőse is rendelkezésre áll.
A BEOSZ a stratégiai szövetségeseivel továbbra is igen jó, szoros kapcsolatot tart. A
HOSZ, a HODOSZ szövetségekkel a HÉF-ben, a HTBKOSZ–szal, a HOSOSZ–szal, HKOE–
vel a civil társadalommal való együttműködésben. Sajnos a HOKOSZ–szal a kapcsolatunk
továbbra sem felhőtlen, annak ellenére, hogy tagságuk egyharmada BEOSZ tag.
A NYOK –nak továbbra is egyik meghatározó tagszövetsége vagyunk. Velük közösen
képviseljük országos szinten a honvédségi nyugállományúak és nyugdíjasok érdekeit.
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A BEOSZ tagsága büszke lehet arra, hogy a HÉF partnereink, egyben
szövetségeseink, a következőképpen minősítik tevékenységünket:
„A BEOSZ az érdekegyeztető asztalnál igazolja előttünk korrektségét,
felelősségérzetét, szakmai hozzáértését….pótolhatatlan érdemei vannak a honvédségi
érdekegyeztetés létrejöttében, szélsőségektől mentes működésében, a honvédségért érzett
felelősség erősítésében.”
***
Összességében a 2012-es évről elmondhatjuk, hogy egy rendkívül nehéz
időszakban megőriztük működőképességünket, szervezeti egységünket. Többségében
teljesítettük a 2012. évi „program”-ban előírt célkitűzéseket, melyben meghatározó volt
az egyesületek kezdeményezése és teljesítménye. Munkájuk eredményeként a BEOSZ
megőrizte és növelte tekintélyét a HM-HVK szervei, a lakosság és a társadalmi
szervezetek előtt. A szélesedő állami feladatok vállalásával elismert partnerévé válik a
honvédelmi és katonai vezetésnek – tevékenységével hozzájárul a honvédelem
társadalmi bázisának szélesítéséhez és erősítéséhez.

Budapest, 2013. február 05.

BEOSZ elnöksége

Kelemen József nyá. altábornagy
elnök

