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A Szövetség érdekvédelmi tevékenysége
20 év tükrében
A BEOSZ már megalakulásának pillanatában, 1990. február 27-én, az alakuló
küldöttgyűlésén deklarálta, hogy kiemelt fontosságúnak tartja tagegyesületeinek,
tagjainak érdekvédelmét. Az alapszabályzatban ezt a tevékenységét, a Szövetség
célkitűzései és feladataiként a 2. § 1. sz. pontként így rögzítette:
„A Szövetség támogatja a hazafiság eszményére épülő, a nemzet érdekeit
szolgáló hon- és rendvédelem ügyét, felvállalja a szövetségbe tömörült szervezetek
és azok tagjainak országos szintű érdekvédelmét…”.
Az érdekvédelem komplex értelmezése magában foglalja és összefüggéseiben
is tartalmazza a következő alapelemeket:
− az érdekek felismerését és feltárását;
− az érdekek képviseletét;
− az érdekek védelmét.
Kiknek az érdekvédelméről van szó?
A BEOSZ-nak tagságát tekintve elsődlegesen a nyugállomány és az aktív
állomány érdekvédelméről kellett gondoskodnia. Az idők során a fenti tevékenységben érintettek köre azonban kibővült.
Idézet a BEOSZ 2004. május 23-án lezajlott küldöttgyűlésén elfogadott
dokumentumból: „A Szövetség alapszabályában deklarálta a nemzedékek közötti
szolidaritást, valamennyi katona és állománycsoport érdekképviseletét és ez így
legyen a jövőben is. A Szövetség érdekvédelmi tevékenysége terjedjen ki az
özvegyekre, a hozzátartozókra és a katonacsaládokra is.
Mi azt akarjuk, hogy a nyugállományú – főleg idősebb – katonák
elszegényedését, szociális lemaradását megakadályozzuk, hogy a megszerzett jogok
ne csorbuljanak, hogy a választható járandóságok köre bővüljön. Érdekeltek
vagyunk az időskorúak európai összefogásában. A BEOSZ az érdekképviseleti
munkában tekintse kiemelt együttműködési partnernek a tárca reprezentatív
szakszervezeteit (HOSZ, HODOSZ), valamint a CSÉSZ-t és a HOKOSZ-t.
A BEOSZ valamennyi tagszervezete abból induljon ki, hogy a katonai és civil
értékek és érdekek országos, regionális és helyi megjelenítése az eddiginél
színvonalasabb összefogást kíván”.
A BEOSZ érdekvédelmi tevékenységének első lépései:
Hogyan és milyen folyamatban kezdte meg és végzi az érdekvédelmi
tevékenységét?
A BEOSZ alapvetően a katonai érdekvédelem rendszerében kezdte el
tevékenységét. A katonai érdekvédelem egy folyamat része, amely a mindenkori
társadalmi, gazdasági, honvédelmi helyzet által determinált; csak belső és állandó
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konfliktusokban oldódik fel és változik. A főszereplők a munkáltató és a
munkavállalói oldal „mesterségbeli érettsége” garancia működésének és
hatékonyságának növelésére.
A katonai érdekvédelem rendszerében a később megalakuló Katonák
Érdekvédelmi Szövetsége (a Honvéd Szakszervezet jogelődje), a Honvédségi
Dolgozók Szakszervezete és a BEOSZ több, a hívatásos- és nyugállományú
katonák, a polgári dolgozók élet- és munkakörülményeivel kapcsolatos, illetve kétés többoldalú megállapodások megkötésére irányuló kezdeményezést tettek. A HM
és az MH vezetése a katonaélet szinte egészét átfogó javaslatokat,
kezdeményezéseket nem tudta kezelni. Az akkor már működő OÉT-nek pedig nem
tartozott hatáskörébe egy minisztériumot érintő kérdések sorában állást foglalni.
Az érdekvédelem hatékonyabb lehetőségét jelentette, hogy a HM a BM-et
követve kezdeményezte HOVÉT (Honvédségi Érdekegyeztető Tanács)
létrehozását. 1992. január 30-án, az első tanácskozáson, a munkavállalói oldalt a
BEOSZ (a nyugállományú katonák érdekeit is felvállalva), a CSÉSZ és a
HODOSZ képviselte. A leglényegesebb kérdés természetesesen a fórum
„jogosítványa” volt, és természetes az is, hogy az egyeztetések során erről folyt a
leghevesebb vita. A dokumentumok kölcsönös kompromisszumok alapján
megszületettek, így a HOVÉT megkezdhette érdemi munkáját.
A tanács munkájában való részvétel lehetőséget biztosított, hogy a
jogszabályok előkészítésének időszakában a szervezetek elmondhassák
észrevételeiket,
véleményt
nyilvánítsanak
az
állomány
életés
munkakörülményeivel kapcsolatos kérdésekben, a soros, a soron kívüli illetményés béremelésekről, az évközben keletkezett bérmegtakarítás felhasználásának
rendjéről. A BEOSZ számtalan, az állományt pozitívan érintő kezdeményezést tett.
Nagyon fontos volt az is, hogy az állományt érintő kérdésekben „első kézből”
származtak az információk.
A BEOSZ érdekvédelmi tevékenysége a szolgálati törvények megalkotásának
időszakában.
A tanács munkájának első nagy próbatétele a honvédelemről szóló 1993. évi
CX tv. megalkotásában történő részvétel volt. Ennek során kiütköztek a
tapasztalatlanságból, egymás még nem kellő ismeretéből, származó problémák. Az
egyeztetések mindkét fél megelégedésével értek véget. A honvédelmi törvényben
teljesen új elem, hogy a katona alapvető jogaként biztosítja „jogainak és méltányos
érdekeinek védelmét”.
A rendszerváltást követően egyre sürgetőbbé vált a katonák jogállásának
törvényi szintű szabályozása, emellett a munkavállalói oldal minden tagja
egységesen kiállt és a munkaadói oldal is fontosnak tartotta azt. A hivatásos
szolgálattal összefüggő kérdéseket szabályzó 1970. évi 10. tvr. nem felelt meg a
jogállamiság elvárásainak, szükség volt a hivatásos szolgálatot, a katonai életutat
egységes egészként kezelő, jogbiztonságot is szem előtt tartó szolgálati törvényre.
A BEOSZ volt az a szervezet, amely kezdettől azt hangsúlyozta, hogy a 10.
tvr. kiváltásával egyidőben, hatályon kívül kell helyezni „Az MN-ből kivált
katonaszemélyekkel és a közülük elhunytak hozzátartozóival kapcsolatos
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tevékenység szabályozásáról” szóló 24/1980. HM utasítás-t, valamint „Az elhunyt
katonaszemélyek és kinevezett közalkalmazottak szolgálati érdemek szerinti
minősítése, eltemetése, emléke megőrzése és ápolása rendjéről” szóló 26/1980. HM
utasítás-t és ezeket a kérdéseket is törvényben kell szabályozni.
A parlament elfogadta a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvényt. A fenti dokumentum először
szabályozta törvényi szinten a hivatásos szolgálattal kapcsolatos kérdéseket, a
nyugállományra vonatkozó szabályokat, a szociális és kegyeleti gondoskodást, és
külön fejezetben foglalkozott az érdekképviselet és érdekvédelem kérdéseivel.
A törvény kimondta, hogy a nyugállományú katona egyenruhát viselhet,
rendfokozatát használhatja, változatlan feltételekkel folytathatja lakásbérleti
jogviszonyát, az egészségügyi szolgáltatáson túl, jogosult kedvezményes üdülésre,
egy alkalommal előléptethető (kinevezhető). Továbbá megilleti a szociális ellátás
és kegyeleti gondoskodás.
Kedvező fogadtatása és hatása volt a törvénynek, de közel sem adott mindenre
megoldást és újabb feszültségeket is gerjesztett. Az érdekegyeztetésre tehát
továbbra is szükség volt.
A HOVÉT feladatait a korábbinál szélesebb, pontosabban megfogalmazott
jogkörrel (az MK honvédelmi minisztere, az MH parancsnoka, a vezérkari főnök, a
HOSZ elnöke, a BEOSZ elnöke, HODOSZ vezető titkára, a CSÉSZ elnöke által),
az 1998 áprilisában aláírt együttműködési megállapodás alapján, a továbbiakban a
Honvédségi Érdekegyeztető Fórum (HÉF) látja el.
A szolgálati törvény öszvér jellegéből fakadt, hogy sok kérdés nyitva maradt,
ez újabb és újabb feszültségeket gerjesztett, ezért egyre jobban felerősödött az a
nézet, hogy a korábbinál átfogóbb, csak és kifejezetten a katonai szolgálat kérdéseit
taglaló törvényre van szükség.
A BEOSZ nagy sikere volt, hogy a hivatásos és szerződéses katonák
jogállásáról szóló XCV 2001. évi törvény végrehajtását szabályzó HM rendeletek
megalkotásának folyamatában, érvényesíteni tudta célkitűzéseit.
A BEOSZ érdekvédelmi tevékenysége a közelmúltban és napjainkban
A Szövetség legfontosabb törekvése, hogy hangsúlyozottan hallassa
véleményét a hosszabb távon ható kérdésekben. Ennek megfelelően felelősen
alakította ki állásfoglalását a különböző jogszabály-tervezetek, a közép- és
hosszabbtávra szóló humánpolitikai program kimunkálása kapcsán. A BEOSZ
kezdeményezte, hogy a tízéves védelmi tervben is legyenek megjelenítve a
nyugállományú katonákat foglalkoztató, legfontosabb kérdések, és szülessen meg
az ágazat idősügyi stratégiája.
Az érdekvédelmi tevékenység megvalósításának fő színtere továbbra is a
Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum, melynek Szövetségünk, magalakulása óta,
tagja. A HÉF-ben végzett munkánkról – amely a kölcsönös bizalom elvén alapul –
elismerően szóltak a velünk egy oldalon ülő, „a munkavállalókat képviselő”
szervezetek (Honvéd Szakszervezet, Honvédségi Dolgozók Szakszervezete) és
felkészültnek, korrektnek, ésszerű kompromisszumok megszületése érdekében
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együttműködésre késznek minősítettek a „munkáltatót” képviselő HM és HVK
vezetői. Úgy ítéljük meg, hogy a végzett munkát és annak eredményeit,
összességében, kedvezően értékelte tagságunk is.
A Szövetség fő kezdeményezője volt a Honvédelmi Idősügyi Tanács
megalakításának. E fórumon együtt léphetünk fel a nyugállományú katonák, a
katona özvegyek érdekében a HOKOSZ és a Honvédszakszervezet Nyugállományú
Tagozatával.
A BEOSZ kibővítette érdekvédelmi lehetőségeinek fórumát:
− A szövetség elnöksége, tagjai érdekei képviselete és védelme érdekében, jó
kapcsolatot épített ki a NYOK tagszervezeteivel és aktív tagja a
Nyugdíjasok Országos Képviselete Elnökségének és Tanácsának.
− Megtisztelőnek tartjuk, hogy a beszámoló időszaka alatt a BEOSZ eddigi
érdekvédő munkája elismeréseként, az Országos Idősügyi Tanács tagja
lehetett. E testületben, a Szövetség által végzett munka eredményeként,
növekedett ismertségünk.
− A BEOSZ aktívan közreműködik az Országos Érdekegyeztető Tanács
munkájában is.
Az érdekvédelmi tevékenységünkhöz szorosan kötődik a Nyugállományú
Katonák és Honvédségi Nyugdíjasok Országos Fóruma kétévenkénti megrendezése
(eddig hét alkalommal került megszervezésre), amely elősegítette, hogy a tárca
vezetése közvetlenül érzékelje a gondoskodási körébe tartozókat foglalkoztató
legfontosabb kérdéseket, közre adhassa helyzetértékelését, elképzeléseit, konkrét
terveit.
A BEOSZ kezdeményezése volt a katonaözvegyek fóruma, ami sajátos
helyzetüknek jobb megismerését segítette elő, nekünk és a tárcának egyaránt. Az
összejövetelt, kezdetektől a HOKOSZ-szal együtt szerveztük, és ez számunkra azt
mutatja: lehet, és ha közösen akarjuk tudunk együttműködni az általunk képviseltek
érdekében.
Az érdekvédelmi tevékenységet segítették elő azok a két- és többoldalú
szerződések, amelyeket partnereinkkel kötöttünk. Közülük csak kettőt emelünk ki.
Az egyik a Honvédelmi Minisztériummal, a másik a HM Személyzeti Főosztállyal
jött létre, amelynek egyenes következménye volt, hogy a klubok, egyesületek
szerződést kötöttek az átszervezett és területileg illetékes hadkiegészítő
parancsnokságokkal, Toborzó és Érdekvédelmi Irodákkal.
Nagyon lényegesek voltak a BEOSZ számára a HM és a HVK első számú
vezetőivel folytatott tervezett, illetve informális megbeszélések.
A Szövetség nemzetközi kapcsolatainak alakulása az érdekvédelmi
tevékenység szempontjából is kiemelten fontos. Sok jó ötletet, más országokban
már megvalósított, nálunk még a gondolkodásban sem jelenlévő, a gondoskodási
körbe tartozók jobb ellátását szolgáló, módszert ismerhetünk meg, amelyet
tényekkel, adatokkal tárhatunk a tárca vezetése elé.
Ezért is fontosnak tartjuk, hogy a világ legnagyobb, aktív- és nyugállományú
katonákat képviselő szövetsége, elfogadta jelentkezésünket, és a „Veterán
Világszövetség” tagja lehettünk. Elnöke, látogatása során, tanulmányozta a
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Szövetség életét, ezen belül kiemelten, érdekvédelmi tevékenységét. Értette és
fogékony volt problémáinkra, s felajánlotta segítségét, amelyet az államtitkár
asszonnyal folytatott megbeszélése során is felvetett.
Figyelmünk arra is kiterjedt, hogy ne csak általában, hanem tudományos
megalapozottsággal tudjuk alátámasztani a tárcával szembeni elvárásainkat. A
pontosabb, racionálisabb helyzetértékelést tette, teszi lehetővé a Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetem Szociológiai Tanszékétől megrendelt, a nyugállományú
katonák életkörülményeit elemző kutatás. Ennek költségeit a társadalmi
szervezetek (BEOSZ, HOKOSZ, HOSZ) és a Magyar Honvédség Szociálpolitikai
Közalapítványa fedezték. Hasznos befektetés volt, mert valós, konkrét tényekkel
alátámasztva léphettünk fel és terjeszthettük elő olyan fontos kérdésben
javaslatainkat, mint például a hadkiegészítő parancsnokságok átszervezése.
A Szövetség aktív résztvevője a személyi, jogszabályi és más, az érdekvédelmi
tevékenység megvalósításához szükséges feltételek megteremtésének, amelyre
alapozva el tudja látni érdekvédelmi, érdekképviseleti feladatait. Ennek
köszönhetően is folyamatosan működtek azok az érdekegyeztető fórumok és
kapcsolatrendszerek, amelyek lehetőséget adtak az általunk képviselteket érintő
kérdésekben, álláspontunk kifejtésére, képviseletére. Ezek eredményeként, számos
kedvező döntés, kompromisszum, de sajnos számunkra kedvezőtlen döntés is
született.
A BEOSZ érdekvédelmi tevékenysége a hivatásos és szerződéses
állományt érintően
A BEOSZ a HJT előkészítése során azt szorgalmazta, hogy a törvény ismerje
el a katonai szolgálat különleges közszolgálati jellegét és azzal arányban álló
erkölcsi és anyagi megbecsülés jogosságát. A törvény által biztosított lehetőséggel
élve működött közre a 2002. évi, minden korábbinál nagyobb illetményemelés
megvalósításában, és ezt a témát ma is napirenden tartja.
A Szövetség a HÉF keretei között támogat minden, a hivatásos állományt
kedvezően érintő szabályzó bevezetését. Ha a tervezetek nem voltak egyértelműek,
vagy egyoldalú előnyöket biztosított volna a munkáltatónak, a BEOSZ tiltakozott
és új megoldási javaslatokat is megfogalmazott.
A Szövetség részese volt az új lakáselosztási és lakástámogatási rendszer
kialakításának. A koncepció alapján több lakás épült, lehetővé vált a letelepedés
támogatása, illetve a nyugállományúak végleges helyőrségbe történő költözésének
elősegítésére.
A hivatásos és szerződéses állomány minden tagját érintette az illetményen
kívüli szociális juttatások módjának – a parancsnoki és nevelési segélynek, az
iskolakezdési támogatásnak – kedvezőbb helyzetet teremtő szabályozása. A
BEOSZ szükségesnek tartotta és szót is emelt annak érdekében, hogy az
áthelyezettek és vezényeltek egyes költségeit, valamint a munkába járás költségeit
a honvédség megtérítse. A többi érdekvédelmi szervezettel együtt javasolta az
állomány pihentetésével, a kedvezményes üdüléssel, a szociális és kegyeleti
ügyekkel kapcsolatos rendeletek kiadását.
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A BEOSZ korrekten kinyilvánította, hogy:
− a haderő átalakítás szakmai kérdései nem tartoznak kompetenciájába, ezért
a hívatásos és szerződéses katonák egzisztenciális bizonytalansága ellen
nem tud sokat tenni;
− erőfeszítései csupán a katonacsaládokat érő hátrányok és egyéb
következmények enyhítésére korlátozódhatnak;
− egyetért a tervszerű technikai fejlesztésekkel, de nem támogatja a humán
szféra leépítését.
Az illetékesek figyelmébe ajánlotta, hogy bármilyen korszerű eszközök
kerülnek is alkalmazásra, azok a felkészült katonák nélkül nem sokat érnek. Jól
képzett katonákra van szükség, akikkel foglalkozni és ügyeiket intézni kell.
A BEOSZ teljes tekintélyével és erejével támogatja a humánszolgálati rendszer
visszaállítását a Magyar Honvédségben.
Az elmúlt időszakban a legnagyobb kihívást – amely egyaránt érintette a
hívatásos, szerződéses és közalkalmazotti állományt – a haderő átalakítással együtt
járó, nagyarányú létszámcsökkentés által érintettek helyzetének kezelése jelentette.
A BEOSZ törekvése az volt, hogy minél hatékonyabban fellépjen az általános, de
az egyéni problémák megoldása érdekében is. Folyamatos tárgyalásokra volt
szükség a pályát elhagyni kényszerülők rekonverziójának elősegítése érdekében.
Szövetségünk külön sikerként tartja számon, hogy a Szociálpolitikai
Közalapítvánnyal való jó együttműködésünknek köszönhetően, képzési
támogatásban részesülhettek a nyugállományba készülő katonák is.
Sokéves küzdelem eredménye az a törvény, amely visszaállítja a szolgálati
időpótlékot.
Sokoldalú tevékenységre, sőt demonstrációra (fáklyás felvonulásra, amelyen a
HOSZ megkeresésére a BEOSZ tagjai is jelentős számban képviseltették magukat)
is szükség volt ahhoz, hogy a szolgálati nyugellátás tervezett rendkívül kedvezőtlen
változtatására ne kerüljön sor. A leghátrányosabb elemek a törvényből kikerültek
és kompromisszum eredménye az a döntés, hogy a 20 év szolgálati idővel
rendelkezők a korábbi, vagy az új rendszer szerint, kérhetik – nyugállományba
vonulásukkor – nyugdíjuk megállapítását.
A fentieken túl a HÉF-en támogattuk minden olyan intézkedés életbeléptetését,
amelyek a hívatásos állományt kedvezően érintették. (Csak néhány példa: étkezési
hozzájárulások növelése, ruházati illetménypótlék jelentős növelése, abból a
készpénz kifizetés összegének emelése, egyszeri alkalommal a minimálbérnek
megfelelő összegű üdülési csekk juttatása, lakáslízing bevezetése stb.) Mindezek
ellenére, az aktív állomány körében, a BEOSZ alig ismert, hozzánk tagként alig
csatlakoznak.
Egyértelmű azonban, hogy minden eredmény a „munka világában” a HOSZ
erejét, szakértelmét, képességét bizonyítja. A BEOSZ a HOSZ-t ezekben az
ügyekben, fenntartások nélkül támogatta.
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A BEOSZ érdekvédelmi tevékenysége a nyugállományúakat érintően
A Szövetség kiemelt feladatának tekinti a tagság nagyobb részét kitevő
nyugállományú
katonák
érdekfeltárásának,
érdekképviseletének
és
érdekvédelmének teljeskörű ellátását. Folyamatosan arra törekedett és törekszik ma
is, hogy e célból a HÉF által biztosított lehetőségeken túl, más fórumokat is
felhasználjon. A BEOSZ kapcsolatot épített ki és tagszervezete lett a polgári élet
nyugdíjas szervezeteit összefogó, Nyugdíjasok Országos Képviseletének (NYOK).
A Szövetség fontosnak tartja, hogy időközönként áttekintse a nyugállományú
katonák és katonaözvegyek helyzetét. Ezért kétévente megrendezi a nyugállományú katonák országos fórumát, ahol a tárca általában államtitkári szinten
képviseltette magát. A fórumok lehetőséget adtak és adnak arra, hogy a HM
vezetése közreadja értékelését és elképzeléseit és megismerhesse a résztvevőket
leginkább foglalkoztató kérdéseket. A hozzászólások, illetve a korábbi
tapasztalatok alapján, minden fórum közös állásfoglalással ért véget, amely
megküldésre és átadásra került a HM vezetésének. A fórumokon felvetett kérdések
egy részére sikerült kedvező megoldást találni. Ilyen például, hogy a 25%-os
özvegyi pótlékot 30%-ra emelték.
A BEOSZ és a HOKOSZ együtt kezdeményezte a katonaözvegyek rendszeres
országos találkozójának megrendezését, amely elősegítette a tárca álláspontjának és
terveinek megismertetését az érintettekkel, és alkalmat adott a résztvevők sajátos
problémáinak, gondjainak a tárca képviselői előtti felvetésére.
A BEOSZ egyik kezdeményezője volt a Honvédelmi Idősügyi Tanács
létrehozásának, amelyben – a tanács létrehozására kiadott 26/2003. HM utasítás
közzététele óta – négy fővel vesz részt. A tanács feladata figyelemmel kísérni a
nyugállományú katonák és honvédségi nyugdíjasok helyzetét, életkörülményeit,
valamint szükségleteik alakulását, tapasztalataikkal segíteni a tárca döntéshozatali
tevékenységét.
Az utóbbi időszak talán legkézzelfoghatóbb eredménye a jogállási törvény és a
végrehajtási rendeleteinek elfogadása.
Törvényi szinten szabályozták a nyugállományú katonák jogait és
kötelességeit, a honvédség által biztosított ellátási formákat, a szociális ellátás
keretében nyújtható támogatásokat. A törvény a hadkiegészítő parancsnokságokat
jelöli ki, mint olyan katonai szervezeteket, amelyek kötelesek, egyben jogosultak a
nyugállományú katonák nyilvántartására, jogosultak járandóságaik biztosítása
érdekében eljárni, fellépni az esetleges jogsértések ellen. Törvényi felhatalmazás
született a nyugállományú katonák jogosultságának érvényesítését, a velük történő
kapcsolattartást felvállaló társadalmi szervezetek támogathatóságára.
A kegyeleti gondoskodásról a korábbinál pontosabb, az egyes szervek
kötelezettségeit egyértelműen meghatározó, rendelet született. A BEOSZ és a
HOSZ erőfeszítéseinek köszönhetően, a tárca pontosan meghatározott
összeghatárig – mely lényegében a teljes temetési kiadások fedezésére elég –
átvállalja a költségeket.
Az utóbbi időszak legnagyobb próbatétele volt, hogy megtudjuk-e őrizni a
hadkiegészítő parancsnokságok érdekvédelmi képességeit. A törvényekben,
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rendeletekben, utasításokban és más intézkedésekben megfogalmazottak,
lényegében ezen az apparátuson keresztül jutnak el tagjainkhoz, a nyugállományú
katonákhoz, a katonaözvegyekhez és árvákhoz. Hiába a jogszabályokban rögzített
jogosultság, igénybe vehető juttatás, ha annak biztosításának személyi feltételei
nincsenek meg. A BEOSZ határozott fellépésének volt köszönhető, hogy – az
egynegyedére vagy még nagyobb arányúra tervezett csökkentés ellenére – az
érdekvédelmi szakállomány gyakorlatilag változatlan létszámban, láthatja el a
továbbiakban is feladatát.
A Szövetség következetes és szakszerű fellépése eredményeként sikerült
megőriznünk a korábbi juttatásokat (segélyezés rendje, kiegészítő egyenruha
ellátás, lakhatási- és kegyeleti támogatások, kedvezményes étkezés
igénybevételének lehetősége, kedvezményes üdülés stb.). Fontos azt is kiemelni,
hogy évek óta csak a BEOSZ határozottsága teszi lehetővé az idősek világnapja
alkalmából, az arra érdemes aktivisták elismerésben részesítését.
Sokéves munka, s ezért talán egyik legnagyobb eredményünk a
nyugállományú katonák egyszeri előléptetési lehetőségének törvényi visszaállítása.
Sikerként könyvelhetjük el, hogy a hivatásos állománnyal csaknem egy
időben, megkezdődött a nyugállományú katonáknak is a kor követelményeinek
megfelelő, plasztik alapú, kétnyelvű „Katonai Nyugdíjas Igazolvánnyal” történő
ellátása.
A módszereken is igyekeztünk változtatni. Felkerestünk minden 90 év feletti
bajtársunkat, köszöntöttük őket, de a látogatás arra is alkalmat adott, hogy
megismerjük helyzetüket, felajánljuk segítségünket. Ehhez kapcsolódik az olyan
példaértékű kezdeményezés, amikor az arra rászorulót támogatják: például a
mozgásában korlátozott bajtársunknak klubja, egyesülete tagjai bevásárolnak,
elkísérik az orvoshoz, segítenek ügyeik intézésében stb.
Eredményként könyvelhető el, hogy rendszeresítésre került a nyugállományú
státust kifejező önálló állományjelző, amely megszünteti végre azt az anomáliát,
hogy egyenruha viselés esetén, nem különböztethető meg az aktív és
nyugállományú katona.
A 2008. év legjelentősebb érdekvédelmi sikere volt, hogy a 109/2008. HM
utasítással hatályba lépett – a minisztériumok között elsőként – az MH Idősügyi
Stratégia-ja. Az idősügyi stratégiában a HM kettős célt, illetve kétirányú
kapcsolatrendszert fogalmazott meg:
− Egyrészt a nyugállományú katonáknak hosszú távú, stabil gondoskodást
kínál, megőrizve és a lehetőségek függvényében bővítve, a jelenlegi ellátó
rendszert.
− Másrészt kéri és elvárja, hogy a nyugdíjas állomány az MH érdekében
hasznosítsa meglévő tudását, tapasztalatait és segítse a tárcát céljai
megvalósításában.
A BEOSZ érdekvédelmi tevékenységének gyengeségei
Itt szinte teljes egészében fel kell sorolnunk a Nyugállományú Katonák és
Honvédségi Nyugdíjasok VI. és VII. Országos Fórumai állásfoglalásának
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vonatkozó részeit. Több kérdésben alig van előrelépés, bár megoldódásra is van
példa (például az egyszeri előléptetés visszaállítása). Az olyan kérdésekben,
amiben nincs változás, ott legalább tisztázódtak az álláspontok, illetve
egyértelművé vált, tárgyaló partnereink részére, hogy napirenden tartjuk és
ragaszkodunk az általunk felvetettek megoldásához.
Nem sikerült eredményt elérnünk egy külön „Honvéd Nyugdíj és
Egészségpénztár” létrehozásában, amely nem lenne különleges, mert korábbi
magyar és jelenleg is több NATO országban, a honvédelmi tárcához tartozik a
nyugállományú katonák teljes ellátása. Ez lehetőséget adna az olyan anomáliák
kezelésére, ami a 2001 után és előtt nyugdíjba helyezett katonák között fennáll.
Nem sokat változtat ezen a kormány felzárkóztató programja sem.
A méltó időskort – különösen az egyedül maradtak esetében – a
nyugdíjasotthoni elhelyezés biztosíthatná, amelyet a minisztériumnak, a törvényi
kötelezettségeknek megfelelően, 2004. január 1-jétől kellene működtetni. Nem
valósult meg, annak ellenére, hogy ezt már szinte minden létező fórumon szóvá
tettük. Jelenleg ennek pótlására – az igénylők szociális helyzetétől függő mértékig
– támogatást nyújt a tárca a civil otthonban történő elhelyezéshez. Ebben a

konstrukcióban napjainkig alig néhány fő elhelyezését sikerült megoldani. A
Honvéd Idősotthon mielőbbi létrehozása érdekében, a BEOSZ elnöksége, egyéni
kezdeményezésre, a közeljövőben gyűjtést szervez. Az érdekvédelmi
szervezetekkel karöltve, építve a katona nemzedékek közötti szolidaritásra,
úgynevezett „téglajegyek” széleskörű vásárlásával tervezi bizonyítani a
Honvédelmi Minisztérium felé, hogy az idősotthon létrehozására, az aktív és
nyugállomány körében, komoly igény, elszántság és akarat van.
Lassú az előrelépés a rendvédelemhez tartozók érdekképviseletét illetően
annak ellenére, hogy számuk a BEOSZ-ban folyamatosan növekszik (ami
örömteli). Nehéz egy klubon, egyesületen, de egy szövetségen belül is elválasztani,
ki részesülhet a HM által biztosított kedvezményekből és ki nem, illetve fordítva.
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Biztató jel, hogy ebben az évben a BEOSZ támogatásával megalakult a Rendőr és
Határőr Nyugdíjasok Országos Szövetsége (RENYOSZ).
Fontos feladatunknak tekintjük, továbbra is, az egyesületek elhelyezési
körülményei javítását, működési feltételeinek biztosítását. Ennek kapcsán már
többször kezdeményeztük olyan jogszabályok, utasítások kidolgozását, amelyek
egyértelműek és végrehajthatók, amelyek konkrétan meghatározzák a tárca, a
vezérkar, a katonai szervezetek, a miniszter által alapított gazdasági társaságok
feladatait, és egyértelművé teszik a tárca elvárásait az országos szövetségekkel,
klubokkal, egyesületekkel szemben.
Összefoglalás
A BEOSZ törvényes alapokon, korszerűbben, hatékonyabban és
igazságosabban működő intézményként képzeli el a jövő honvédségét, amelyet a
kiegyensúlyozott, perspektívát biztosító, kiszámítható élet jellemez, és amelyből a
kiváltakat és a kint élőket az előbbiekhez hasonlók jellemzik. A nyugállományú
katonák szolgálati viszonyukban vannak más helyzetben: státusukban megváltozott
katonák ők. Érdekeik védelme és képviselete a BEOSZ fő, sajátos, speciális
feladata. Ezt a munkát érdemben csak mi végezzük. Nem adjuk fel és nem is adjuk
át másnak: mert nem is tehetjük ezt meg.
− A BEOSZ érdekvédelmi funkciója törvényes, legitim, a tárca szintű
fórumból kihagyhatatlan.
− A szövetség független, önálló, de nem különálló, és főleg nem kívülálló.
− Erő, szervezettség, tapasztalat, tudás mellett, szolgáltató és képviselő
feladataiban szakszerű, tárgyilagos, konszenzuskereső.
− Valljuk: jól vezetni a kiszámítható érdek és a kulturált érintkezés
párosításával lehet.
A BEOSZ-nak alapvető küldetése a tárcaszintű érdekvédelem, érdekképviselet,
amelyet együtt kívánunk ellátni a szakszervezetekkel. Közöttünk továbbra is
azonos érdekeken alapuló, szoros kapcsolatra, összefogásra van szükség tagjaink
érdekvédelmének hatékony végzése céljából.
Galló István nyá. ezredes
ügyvivő

Ocsovai János nyá. ezredes
alelnök
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