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A BEOSZ 2013. évi programja
munka– és rendezvényterve
I.
A BEOSZ programja
A BEOSZ választmánya - az Alapszabályzat 9§ 3/e pontja alapján – a Szövetség 2013.
évi programját, illetve feladatait az alábbiakban határozza meg:
1. A BEOSZ Alapító Nyilatkozata alapján elsőrendű feladat a Szövetségbe tömörültek
érdekeinek képviselete és védelme. Ennek érdekében egyértelműen tudatosítani kell, hogy a
BEOSZ a nyugállományú katonák, (szolgálati járandóságban részesülők) és hozzátartozóik
intézményes képviselője.
A reprezentativitásból adódóan tagja vagyunk a Honvédelmi Érdekegyeztető Fórumnak
(HÉF) és így, vezető szerepet kell betöltenünk a HM Idősügyi Tanácsban. Továbbra is részt
kell venni az országos, regionális és helyi, valamint ágazati, szakmai érdekvédelmi szervezetek,
illetve ezen területeken megvalósuló érdekegyeztetési fórumok munkájában.
Meg kell értetnünk, hogy csak a nyugállományúak összefogásával, egységes fellépéssel,
következetes érdekvédelmi, illetve érdekegyeztető munkával érhetünk el eredményt. Ez a következetes tevékenység teremt számunkra lehetőséget a jogállási törvény, a törvényhez kapcsolódó jogszabályok, illetve minden, a nyugállományú katonák – és általában a katonatársadalom
– életére hatással bíró jogszabály, részünkre kedvező alakításában.
2. Különös figyelmet kell fordítanunk a tradicionális hagyományőrző BEOSZ rendezvények megtartására, a fegyvernemi hagyományok és kultúra emlékeinek feltárására és gondozására, a 2013 a „Bethlen év” emlékünnepségekben történő részvételre és azok szervezésére,
valamint az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 165. évfordulója megünneplésére.
Meg kell találni azokat az eszközöket és módszereket, amelyek segítségével hatékonyabban részt tudunk venni a katona – és hadisírok felkutatásában és gondozásában.
3. Egy szervezett gondozói hálózat kiépítésével tegyük hatékonyabbá a szociáliskaritatív gondoskodást. E munkában fokozottan együtt kell működnünk a HM Szociálpolitikai
Közalapítvánnyal, a Bajtársainkért Alapítvánnyal és egyéb karitatív szervezetekkel.
4. A kulturális-sport tevékenységünk fő célkitűzése az aktív időskort elősegítő egyesületi rendezvények szervezése, a honvédséghez közelálló társadalmi szervezetek aktív bevonásával (Honvéd Kulturális Egyesület, Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége, Honvédség és Társadalom Baráti Körök Országos Szövetsége).
5. Az anyagi-pénzügyi erőforrásaink függvényében kell meghatározni a szövetségi-, régiós- és egyesületi szintű nemzetközi kapcsolatainkat, illetve azok mélységét, kiterjedését.
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6. Célkitűzéseink megvalósításához alapvető fontosságú a Szövetség szervezeti és
létszám bővítése, elsősorban a fiatalabb korosztályhoz tartozó nyugállományú katonák (szolgálati járandóságban részesülők), önkéntes tartalékosok bevonásával. Ezzel párhuzamosan erősíteni kell a szervezeti egységet és kultúrát, valamint újra kell gondolni az Ügyvivői Testület
feladatkörét, illetve személyi összetételét.
7. A BEOSZ valamennyi szintjén egy átgondoltabb, takarékosabb gazdálkodással, az
önkéntes munkatársak szélesebb körű bevonásával kell fenntartani a Szövetség működési feltételeit, és fokozottan törekedni az anyagi-pénzügyi erőforrások bővítésére.

II.
Munka- és rendezvényterv
A. Központi feladatok
(A BEOSZ elnökség által közvetlenül szervezett feladatok és rendezvények)
1. A BEOSZ küldöttgyűlés megtartása – külön terv szerint
Határidő: 2013. I. félév.
Felelős: BEOSZ Koordinációs Bizottság.
2. Az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről szóló törvény feldolgozása szakértői tanácskozás keretén belül.
Határidő: 2013. február.
Felelős: Daróczy Ferenc alelnök
Galló István ügyvivő.
3.

4.

A BEOSZ hagyományőrző konferenciájának megtartása
Határidő: 2013. március.
Felelős: Daróczy Ferenc alelnök
Tóth Sándor elnökségi tag
Takács Imre TT tag
A BEOSZ kommunikációs rendszerének átfogó fölülvizsgálata egy egységes rendszer kialakítása a Tanácsadó Testület ajánlása figyelembevételével (Elnökségi ülés
keretében)
Határidő: 2013. április vége, május eleje
Felelős: Erdős László ügyvivő.
Pintér Ferenc Bajtársi Hírlevél főszerkesztő + szerkesztő bizottság

5. A Katonanemzedékek XXII. találkozója megszervezése – külön terv szerint
Határidő: 2013. október.
Felelős: BEOSZ Koordinációs Bizottság.
6. A BEOSZ Etikai Szabályzata átdolgozása (Elnökségi ülés keretében)
Határidő: 2013. I. félév.
Felelős: Kelemen József elnök
Esküdt Lajos alelnök
Sztanó Zsuzsanna EB tag
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7. Az MH Szociálpolitikai Közalapítvánnyal, az MH Hadkiegészítő és Nyilvántartó
Parancsnoksággal és a Bajtársainkért Alapítvánnyal együttműködve – állami feladatvállalásként – az összehangolt szociális gondozói hálózat rendszerének kidolgozása
Határidő: 2013. I. negyedév.
Felelős: Kelemen József elnök
Vanyúr Tibor mk. ezredes HKNYP parancsnok
Gyurics Mihály SZK titkár
Fekete István régióvezető
Abonyi Mátyás, alapítvány elnök
Ladiszlaidesz László ügyvivő
8. A régiók és a HKNYP megyei szervei működési határainak egyeztetése, a feladatok
átrendezése (Elnökségi ülés keretében)
Határidő: 2013. I. negyedév.
Felelős: Esküdt Lajos alelnök
régióvezetők
9. Katona – és Hadisírok felkutatása és gondozása a HM-mel együttműködésben
Határidő: folyamatos.
Felelős: Váradi László ügyvivő
régióvezetők
tagszövetségek, tagegyesületek elnökei
10. A BEOSZ tagegyesületeinek helyzete, működési feltételeinek megvizsgálása
(Témajavaslat régióértekezletekre)
Határidő: folyamatos
Felelős: Koordinációs Bizottság
régióvezetők
11. A Bajtársi Hírlevél – anyagi erőforrások függvényében történő – kiadása
Határidő: folyamatos
Felelős: Kelemen József elnök
Pintér Ferenc főszerkesztő + szerkesztő bizottság
12. A BEOSZ Nőkonferencia megszervezése
Határidő: 2013. I félév.
Felelős: Kelemen József elnök
Ipacs József ügyvezető elnök
Storjánné Gömöri Éva TT tag, nőtagozat vezető
13. A régiós-egyesületi rendezvényeken való összehangolt részvétel
Határidő: folyamatos.
Felelős: Koordinációs Bizottság
14. Javaslat kidolgozása az elismerésekre történő felterjesztések egységes rendszerére,
valamint a BEOSZ emlékérem adományozásának új rendjére és az „Év Katonája”
kitüntető cím adományozására (Elnökségi ülés keretében)
Határidő: 2013. február.
Felelős: Kelemen József elnök
Esküdt Lajos alelnök
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15. Vezetőségválasztó Küldöttgyűlés előkészítése – külön terv szerint
Határidő: 2013. második félév
Felelős: Koordinációs Bizottság
16. Anyagi lehetőségeink függvényében részvétel a Nyugállományú és Tartalékos Tisztek Szervezetei Nemzetközi Konzultatív Tanácsa (IAC) soros ülésén
Határidő: 2013. június 05-07.
Felelős: Kelemen József elnök
Udvardi Endre ügyvivő
16. Egyéb feladatok:
- részvétel a kiemelt állami ünnepségeken, HM-MH rendezvényeken;
- állami- HM-BEOSZ elismerések felterjesztésének koordinálása;
- egyesületi kérelmek, problémák megvizsgálása, elbírálása;
- pályázatok készítése, pályázati tevékenység segítése;
- támogatások, szponzorok felkutatása, a Szövetség népszerűsítése;
- HON-lap üzemeltetése;
- pénzügyi-adminisztratív tevékenység.
A fenti feladatok pénzügyi finanszírozását a HM – BEOSZ megállapodásban foglaltak szerint a tárca biztosítja!
B. Tagszövetségi-, Régiós-, Egyesületi rendezvények
(Az alábbi rendezvények részét képezik a BEOSZ munkatervének melynek, költségeit
a BEOSZ a kapott támogatásból fedezi.)
Honvéd Hagyományőrző Egyesület (HOHE)
- január 12.: Doni áttörés emlékünnepség, HM HIM, Mátyás-templom;
- június 15.: „Kőszegi Napok”, a volt katonaiskolában;
- július eleje: Kéri Kálmán Dísztőr átadási ünnepség;
- szeptember 07.: „Zrínyi Nap”, Pécs;
- szeptember 25.: „Rubin-diploma” átadási ünnepség;
- december 07. „Borbála-mise”, Mátyás-templom.
Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége (MEBSZ)
- március 22.: Ejtőernyősök és Különleges Erők napi megemlékezés, Szolnok;
- április 05.: megemlékezés a jutasi repülőtéren katasztrófát szenvedett bajtársakról, Veszprém;
- április 27.: ugrás a Budapesti Rendőr Napon;
- május: megemlékezés a II. Világháborúban elesett ejtőernyősökről, Kéthely;
- június 14-16.: nemzetközi ejtőernyős Négy-tusa verseny, Szeged;
- június 22.: Letkés-Ipolyszalka körüli harcokban elesett ejtőernyős katonák
síremlékének koszorúzása;
- július 19-21.: Hüse Károly emlékverseny, Szolnok;
- szeptember 11.: ejtőernyős időszaki történeti kiállítás, HM HIM;
- szeptember 15.: Országos Ejtőernyős Találkozó, Budaörs;
- október 01.: 75 éves a magyar katonai ejtőernyőzés, HM HIM;
- október 17-21.: megemlékezés Gyulai Györgyről halálának 53. évfordulója
alkalmából, Budapest Farkasréti Temető;
részvétel az Európai Ejtőernyős Szövetség (U.E.P.) éves versenyén és Konferenciáján, Görögország.
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Magyar Veterán Repülők Szövetsége (MVRSZ)
- március 12.: Ejtőernyősök Napja Székesfehérvár
- április 03.: Veszprém – Jutas koszorúzás, Veszprém;
- augusztus 02-03.: Nemzetközi Repülők Napja alkalmából találkozó a Visegrádi Négyek Veterán Repülő Szövetségek elnökeivel
- augusztus 15.: Repülők Napja ünnepség Veszprém
- augusztus 20.: ÖHP ünnepségén való részvétel Székesfehérvár
- egyeztetés alatt: Nemzetközi Repülők Emlékünnepségén való részvétel Prága

1. Közép-magyarországi Régió
- A Magyar Hősök Napja előtti két hónapban (április, május) a régió
tagegyesületei elfeledett és elhagyatott katonasírokat hoznak rendbe,
újítanak fel, a nemzeti katonai hagyományok terén dicsőséget szerzett neves
katonaszemélyek és közkatonák emlékének megőrzése, ápolása érdekében.
- A régió tagegyesületeinek küldöttségei részt vesznek a különböző
helyőrségekben aktív szolgálatot teljesítő katonákkal való találkozókon,
fegyvernemi, -alakulat-napi rendezvényein.(Budapest, Szentendre, Táborfalva
helyőrségekben).
2. Dél-alföldi Régió
- április 04.: Műszakiak Napja, Szentes
- április 16-22.: egyesületi elnökök továbbképző és egészségmegőrző összevonása, Balatonkenese
- június 08/11.: kistérségi találkozó, Jánoshalma/Csongrád
- június 28.: IX. Helyőrségi Honvéd Találkozó, Szabadszállás
- augusztus 26.: BEOSZ DAR XVII. Bajtársi Találkozó, Csongrád
- augusztus: Repülő Fegyvernemi Nap, Kecskemét
- december: Rakéta-tüzér Fegyvernemi Nap, Kalocsa
3. Észak-alföldi Régió
- Észak-alföldi Régió borverseny (szlovák társszervezet részvételével), Miskolc
- Észak-alföldi Régió lőverseny, Hajdúhadház
- Észak-alföldi Régió tekeverseny, Nyíregyháza
- Észak-alföldi Régió bowlingverseny, Nyírbátor
4. Észak-magyarországi Régió
- május 24.: Katona-Rendvédelmi Találkozó, Nagybátony;
- augusztus 23.: Kistérségi Találkozó, Jobbágyi.
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5. Közép-dunántúli Régió
- március (április): katonaözvegyek-nők-egyedülállóak-férfiak találkozója
(dunántúli régiók közös rendezvénye), Tapolca
- július 18.: Magyar Királyi 17. Honvéd Gyalogezred emléknapja, Székesfehérvár
- július 25.: tisztelgés a csőrobbanás áldozatainak, Várpalota
- szeptember 19., Wathay Ferenc emléknap, Székesfehérvár
6. Nyugat-dunántúli Régió
- május: Szlovén Katonai Több Tusa verseny
- október 16.: 16. nemzetközi lőverseny, Bécs

7. Dél-dunántúli Régió
- március 15. Noszlopy emlékünnepség
- július 20. Dunántúli Bajtársi Egyesületek szakmai konferenciája

Megjegyzés: A fenti programot, munka és rendezvénytervét a BEOSZ elnöksége a 2012.
december 11-i ülésén elfogadta.

Budapest, 2013. február 22.
Kelemen József nyá. altábornagy
elnök

