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A tartalékos katona

a legjobb befektetés
Generációk összefogása

a járvány idején
Hittel és

akaraterővel

Finomhangolás,

tervezés, újratervezés

„A jó katonafeleség igazi hátország”

Regisztráljon
a koronavírus elleni
oltásra:

Az oltás önkéntes és ingyenes. Amennyiben szeretné beoltatni
magát, regisztráljon most, és értesüljön elsőként a vakcinával
kapcsolatos információkról és teendőkről!

MINDEN ÉLET SZÁMÍT
Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

köszöntő

Az idősekről való
gondoskodás érték

A

járványügyi veszélyhelyzet immáron több mint egy éve a
magyaroktól nagyfokú fegyelmezettséget követel meg, a vírus elleni védekezés a mindennapok
része lett. A pandémia harmadik
hulláma mára egyértelműen bebizonyította, hogy ilyen időkben egyéni
érdekeinket alá kell rendelnünk egy
közös célnak, mert csak együtt, ös�szefogva győzhetjük le ezt a láthatatlan, de nagyon is kézzelfogható ellenséget. Európa nagy része, köztük mi,
magyarok évtizedek óta nem kényszerültünk arra, hogy a közös túlélés
érdekében kilépjünk jól megszokott
komfortzónánkból, a nemzetállamoknak nem kellett különleges jogrendet
bevezetniük. Az ország, mint ahogy
ezt a regionális természeti vagy ipari
katasztrófák – dunai, tiszai árvizek,
hóhelyzetek, vörösiszap-katasztrófa –
idején már megtapasztalhattuk, a katonáira számíthatott leginkább. Önök,
tisztelt Obsitosok, akik évtizedeket
szolgáltak esküjükhöz híven, pontosan tudják, hogy mindez miért van
így. Mert a honvédek minden időben,
minden körülmények között a közösséget, a közjót, a közrendet szolgálják.
Nemcsak tudásukat, képességeiket,
hanem az életüket is felajánlják a haza
védelmében. És a katonák értik azt is,
hogy mit jelent a bajtársiasság. Mindezek jelentik azt az erkölcsi tartást,
azt a felhalmozott szellemi értéket,
amiről a Magyar Honvédség sohasem
mondhat le!
A Honvédelmi és Haderőfejlesztési
Program középpontjába az embert,
a katonát állítottuk. Nekik olyan életpályát kínálunk, amely nem ér véget a
nyugdíjba vonulással. Több mint negyvenezer nyugállományú katonáról, honvédelmi alkalmazottról van szó, akiket
az Obsitos Programmal kívánunk támogatni. A program legfőbb célja az, hogy
Önök azt érezzék: továbbra is a honvédség nagy családjához tartoznak.
Ezért is igyekszünk az aktív állománynak járó vásárlási, szolgáltatási kedvezményeket Önökre is kiterjeszteni.
Az idősekről való gondoskodás olyan
érték, amely a Magyar Honvédség jövőjét is meghatározza.

Kedves Hölgy Olvasóink!

Kérem, engedjék meg, hogy szeretettel köszöntsem Önöket az újság hasábjain az elmúlt hónapban tartott
szép ünnepünk, a nőnap alkalmából!
Kívánom, hogy férjüktől, fiaiktól, unokáiktól ne csak ezen a napon kapják
meg a kiérdemelt megbecsülést és kitüntető figyelmet! Bethlen Margit így
fogalmazott: „nincs szerteágazóbb valami, mint az asszonyi hivatás”. Önök
ezt a hivatást is töretlen elszántsággal
töltik be napról napra, amiért minden
férfi hálával tartozik.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A világjárvány okozta helyzetben már
tavaly sem tudtuk a megszokott keretek között ünnepelni a honvédelem
napját. A Magyar Honvédség kulcsszerepet vállal a koronavírus-járvány elleni védekezésben. Katonáink és egészségügyi alkalmazottjaink éjt nappallá
téve a frontvonalban küzdenek a vírus
ellen: kórházakban és oltópontokon
teljesítenek szolgálatot, fertőtlenítik a
közintézményeket, járőrökkel segítik
a rend fenntartását, betonbiztosan védik határainkat. Kérem, május 21-én,
Buda visszavívásának napján szánjanak egy percet azokra a bajtársainkra,
akik mindannyiunkat, országunk és
népünk biztonságát védik!

Minden honvéd vágya, hogy hivatását az emberek megbecsüljék és a hazáért tett szolgálatát elismerjék. Ennek
elengedhetetlen pillére a haderő és a
polgárok kapcsolatának ápolása, annak erősítése. Önök, Obsitosok jelentik azt a fonalat, amely ezt egybeszövi.
Köszönetemet fejezem ki azért a felelősségtudatért és tenni vágyásért,
amellyel irányt mutatnak a fiatal katonáknak és tanácsokkal látják el aktív
pályatársaikat.
Tapasztalataikkal, elhivatottságukkal
továbbra is segítsék, hogy a Magyar
Honvédség a térség legütőképesebb
és legmodernebb nem
zeti haderejévé váljon, amelyben magasan képzett,
hazájukhoz hű, fizikailag és lelkileg
ép katonák teljesítenek szolgálatot.
Mindehhez kívánok Önöknek jó egész
séget, termékeny nyugdíjas éveket és
hosszú, boldog életet!
Hajrá, Magyarország! Hajrá, magyar
honvédek!
Németh Szilárd,
a Honvédelmi Minisztérium parlamenti
államtitkára, miniszterhelyettes
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a hátrányos helyzetbe került katonák szociális ellátását.

aktuális

elismerések
A magyar kultúra napja, a Katonaözvegyek Országos Találkozója és nemzeti
ünnepünk, március 15-e alkalmából
a honvédelmi miniszter és a Magyar
Honvédség parancsnoka által elismerésben részesített nyugállományúak.

2021. január 22.

Gerner György Józsefné úrhölgynek,
Bődiné Fisli Éva Mária úrhölgynek.

Németh András
ny. alezredes (HKC „babér”),
Ballainé Tóth Edit (HKC I.),
Vankó István ny. zászlós (HKC I.),
Bálint Zoltán ny. törzszászlós (HKC II.),
Mihalik József ny. alezredes (HKC II.),
Vadady Attila (HKC III.),
dr. Táborosi Zsuzsanna (HKC III.),
Kolossváry Miklós
ny. alezredes (HM ET),
Homoki-Szabóné Turi Andrea Szilvia
(HM ET),
„Csipet-Csapat” öntevékeny kultúrcsoport (HM EO),
Fejér Megyei Honvéd Nyugállományúak Székesfehérvári Klubja
Nőszirom Vegyeskara (HM EO),
Horváth Györgyné (HM EO),
Kispesti Obsitos Fúsvózenekar (HM EO),
Marcali Bajtársi Dalárda (HM EO).

Nemzeti ünnepünk, március
15-e alkalmából elismerésben
részesültek:

A magyar kultúra napja
alkalmából elismerésben
részesültek:

március 8.

A Katonaözvegyek XVIII. Országos
Találkozója alkalmából
elismerésben részesültek:

Farkas Ferencné (HKC III.),
Pósa Istvánné (HKC III.),
Hamkó Lászlóné (HM EP),
Szalka Zoltánné (HM EP),
Balogh Lajosné (HM ET),
özv. Gerhát Istvánné (HM ET),
Gvizdaláné Nagy Erzsébet (HM ET),
Kertész Farkas Sándorné (HM ET),
Horváth Józsefné (HM ET),
Róhr Józsefné (HM ET),
Sinkó Lászlóné (HM ET),
Harkainé Vágó Mária (HM ET),
Vajdáné Horváth Gizella Terézia (HM ET).

március 15.

Nagy Ferenc (HKC I.),
Ferenc Sándor (HKC II.),
Paál Gergely (HKC II.),
dr. Karabély István (HKC II.),
Gáspár László ny. alezredes (HKC III.),
Kis Endre ny. r. alezredes (HKC III.),
dr. Deák Dávid (HM EP),
Bikádi Andrásné (HM ET),
dr. Bíró Ferenc ny. őrnagy (HM ET),
dr. Flaisz Imre r. törzszászlós (HM ET),
Kozári János (HM ET),
Papp József (HM ET),
dr. Peták Györgyné (HM EO).
március 15.

A Magyar Honvédség parancsnoka nemzeti ünnepünk,
2021. március 15-e alkalmából
• Életútért Érdemjelet adományozott
Jakab János ny. ezredesnek;
• emléktárgyat adományozott
Köpfler László ny. törzszászlósnak,
Kiss János ny. őrnagynak,
Papp Jánosné ny. zászlósnak,
Nagyné Csizmás Erzsébet
ny. őrnagynak;
• emlékplakettet adományozott
dr. Cserjési Ferenc ny. alezredesnek,
Szetei Ferenc ny. törzszászlósnak,
Zsilvölgyi József ny. törzszászlósnak.

március 8.

Gratulálunk a kitüntetetteknek és
elismerésben részesítetteknek!

• emléktárgyat adományozott
Hegedűs Mihályné
ny. törzszászlósnak,

(Rövidítések: HKC: Honvédelemért
Kitüntető Cím I., II., III. fokozat, illetve
„babérkoszorúval ékesített” fokozat;
HM ET: honvédelmi miniszteri emléktárgy; HM EO: honvédelmi miniszteri
elismerő oklevél)

A Magyar Honvédség parancsnoka a Katonaözvegyek XVIII.
Országos Találkozója alkalmából

Köztársasági elnöki
elismerések
március 15-e alkalmából

Magyarország köztársasági elnöke, a miniszterelnök előterjesztésére, eddig végzett önzetlen,
kiemelkedő munkájuk elismeréseként kitüntetést adományozott
a Bajtársi Egyesületek Országos
Szövetségéhez tartozó nyugállományú katonák számára.
• Gál István ny. ezredes, a Magyar Veterán Repülők Szövetsége elnöke részére (Magyar
Ezüst Érdemkereszt katonai
tagozat).
• Koós Gábor ny. alezredes,
a Bem József Bajtársi Egyesület
elnöke részére (Magyar Bronz
Érdemkereszt katonai tagozat).
• László Attila ny. alezredes,
a Bajtársi Egyesületek Országos
Szövetsége Nyugat-dunántúli
Régiójának vezetője, a Bajtársi
Egyesületek Országos Szövetségének elnökségi tagja részére (Magyar Bronz Érdemkereszt
katonai tagozat).
• Szentes István ny. alezredes,
a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Marcali Bajtársi
Egyesületének elnöke részére
(Magyar Bronz Érdemkereszt
katonai tagozat).
Gratulálunk a kitüntetett
bajtársaknak!
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nők a honvédségben
Ballainé Krikker Zsuzsanna
dandártábornok
Polgári alkalmazottként került a nagykanizsai légvédelmi rakétaezredhez, ahol évekig
pénzügyi előadóként dolgozott, majd 1985ben lett továbbszolgáló tiszthelyettes Börgöndön. 1990-ben – szintén katona férjével
együtt – Budapestre került a központi pénzügyi szolgálathoz, ahol folyamatosan tanult
és képezte magát a munka mellett. 1993-ban
nevezték ki főhadnagynak, 1997-ben lett őrnagy, 2008-ban léptették elő ezredesnek.
Eközben szakmai karrierje is töretlen volt.
2019-ben került a HM Védelemgazdasági Hivatal főigazgató-helyettesi posztjára, majd
2020-ban lett főigazgató. Ezzel párhuzamosan a Magyar Honvédség első női dandártábornokává nevezték ki.

Finomhangolás, tervezés,
újratervezés
Kemény év áll a Honvédelmi
Minisztérium és a Magyar
Honvédség mögött. Ballainé
Krikker Zsuzsanna dandártábornok kritikus időszakban
vette át a HM Védelemgazdasági Hivatalának (VGH) főigazgatói posztját: az első esztendő
tapasztalatairól kérdeztük.
– Egy éve áll a HM Védelemgazdasági Hivatal élén. Miként jellemezné
az elmúlt időszakot: melyek voltak
a legkomolyabb kihívások, a legnehezebb feladatok?
– Nehéz éven vagyunk túl, mint ahogyan az egész Magyar Honvédségnek
kihívásokkal teli volt az elmúlt esztendő. A kinevezést követően, párhuzamosan a beosztás átvételével, a
járványhelyzettel kapcsolatos felada-
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tokat kellett megszerveznem. Itt nemcsak a hivatal állományának megóvása
a feladat, hanem a pandémia kezelésében részt vevő állomány sokoldalú
juttatásainak biztosítása volt az egyik
legfontosabb teendő. Bár ismertem a
hivatalt, de kihívást jelentett a vezetői
beosztás teljes körű átvétele, hiszen
már nemcsak a szűkebb szakterületemmel, a pénzüggyel kellett foglalkoznom, hanem a pénzügyi szakterületen kívüli – beszerzés, infrastruktúra,
nemzetközi teendők stb. – feladatokat
is részleteiben kellett megismernem.
Nagy változást jelentett természetesen
a főigazgatói egyszemélyi felelősség
viselése, valamint az a kihívás, hogyan
tudom a napi teendők kezelését összekapcsolni a rövidebb és hosszabb távú
célok megvalósításával. Bár örvendetesen korszerűsödik a haderő, jelentős
többletfeladatot jelent a hivatalnak
a kiemelt haditechnikai eszközök beszerzésében való részvétel.

– Korábban
főigazgató-helyettes
ként dolgozott a Védelemgazdasági
Hivatalnál. Miben hozott változást
a szervezet működésében, hogy ön
lett a főigazgató?
– A hivatal felépítése és struktúrája
jó, feladatait jogszabályok határozzák meg, sok évtizedes tapasztalatok
birtokában dolgozunk. Ezért semmilyen radikális változásra nem volt
szükség a szervezeti felépítésben és
működésben, inkább a feladatok, a
folyamatok, a belső és külső együttműködés „finomhangolására” fókuszáltam. Nemc sak azért, mert a sokirányú többletterhelés miatt erre
nem is igen lett volna lehetőség, hanem azért, mert inkább az evolúciós
változáskezelésben, illetve a munkatársak belső motiválásában hiszek.
A főigazgatóvá válásban sokat segített számomra a tény, hogy korábban majdnem egy évig főigazgatóhelyettesként dolgoztam.

– Rendkívüli időszakban vette át a főigazgatói beosztást. Milyen új feladatokat, igényeket támasztott a VGHval szemben a pandémia, különös
tekintettel az egészségbiztosítással
összefüggő feladatköreikre? Mennyi
ben köti le a kapacitásaikat az ezzel
kapcsolatos munka?
– Ez az időszak nemcsak nekem, nekünk, hanem a tárca vezetésének, a
tábornoki, a vezetői kar és a személyi
állomány egészének nagy kihívást jelent. A járványügyi feladatok végzése
– így a többletfeladatokhoz kapcsolódó juttatások kifizetése, a védekezéshez és megelőzéshez szükséges
pluszbeszerzések folyósítása, a fertőtlenítés, többlettakarítás stb. – mindenkor prioritást jelent. Ugyanakkor
végre kell hajtani a rendeltetésszerű
szakmai feladatokat is, amit csak túlmunkával tudunk megoldani.
– Tervezni nyilvánvalóan ebben a
helyzetben is kell, de mennyire lehetséges ez a mostani állapotok mellett?
– A tervezés mindig fontos, hiszen ez
a tevékenységünk alapja. Persze a terveket a valóság sokszor felülírja, de ezzel így vannak más vezető szervek is.
Hadd hivatkozzak Eisenhower egykori
amerikai elnökre, aki még katonai vezetőként azt vallotta, hogy bár a tervek
gyakran használhatatlanok lesznek a
műveletben, de a tervezés elengedhetetlen. Ilyenkor mi is azt csináljuk, mint
mások: újratervezünk.

az Obsitos és Veterán Program, a nyug
állományú katonákkal és honvédelmi
alkalmazottakkal való foglalkozás. Ebben hivatalunknak fontos gyakorlati feladatai vannak, különböző kérelmeket,
beadványokat intézünk – például segélyt, lakást, különböző juttatásokat –,
javaslatokat teszünk a jogszabályok finomítására, állományérdekelt módosítására. Mi magunk is törődünk a nyugdíjas bajtársainkkal, szoros kapcsolatot
tartunk a pénzügyi nyugdíjas tagozattal, ápoljuk a generációs szakmai kapcsolatokat és a bajtársiasságot.
– A nehézségek mellett bizonyára számos pozitív élményben is
volt része az elmúlt egy év folyamán. Melyek voltak ezek közül
szakmai, illetve személyes téren a
legemlékezetesebbek?
– Az elmúlt egy év nem elsősorban az
örömökről szólt, de tény, hogy egy-egy
feladat megoldása mindig újult erőt
ad. Ezért fontosnak tartom a segítő,
rugalmas, ügyintéző munkavégzést, az
emberi-szakmai kapcsolatok ápolását,
a nehéz helyzetbe került kollégák és
bajtársak segítését, a hivatal „emberi
arcának” erősítését. Ha ezeken a területeken tudunk eredményeket elérni,
akkor az örömmel és elégedettségérzettel tölt el.
– Ön a Magyar Honvédség első női
tábornoka. Hogyan látja a had
erőben a katonanők helyzetét,
illetve melyek a személyes benyo-

másai: van-e jelentősége ma annak
egy vezető beosztású katona esetében, hogy az illető nő vagy férfi?
– Ezek a kérdések időről időre visszaköszönnek, a véleményem az elmúlt egy
év alatt nem változott. A Magyar Honvédségben hosszú idő óta 20 százalék
körül mozog a katonanők aránya, amel�lyel az élbolyban vagyunk a NATO-ban
és az EU-ban egyaránt. Egyre több női
vezető van, erősödött a katonanők aránya a harcoló beosztásokban, de itt
a fokmérőnek – legyen az nő vagy férfi –
az alkalmasságnak kell lennie. Nagy
előnyünk a női egyenjogúság területén a civil élethez képest, hogy a haderőben nincsen illetménykülönbség
a férfi és a női katonák között. Persze
még számos szemléleti és gyakorlati
probléma van, én személyesen is arra
törekszem, hogy ezek a szakterületemen mielőbb orvoslást nyerjenek. Mindenesetre a magyar katonanők komoly
hozzáadott értéket adnak az MH feladatainak végrehajtásához, egyre nagyobb figyelem irányul erre a területre. Jelenleg például két doktorandusz
vizsgálja a nők helyzetét az NKE Hadtudományi Doktori Iskolájában. Nemrég
volt a nemzetközi nőnap, és számos
pozitív hír jelent meg a világban: például a közelmúltban nevezték ki a NATO
Katonai Bizottság első, norvég származású női katonai képviselőjét. Ezek
mind a nemi egyenjogúság fejlődését
mutatják. Örülök annak, hogy ez a Magyar Honvédségben is így történik.
Draveczki-Ury Ádám

obsitos az obsitosnak
Kiss Gábor színművész, a Honvéd Együttes „obsitosa” – akit a Szomszédok című teleregényből is ismer a szélesebb közvélemény – az Obsitos
magazin idei első számával.

Fotó: Tischler Zoltán; hadkiegeszites.hu

– Miben fontos az állandóság, illetve
a fejlődő- és reagálóképesség egy
ilyen kiemelt jelentőségű hivatalnál?
– Felfogásom szerint a kettőt együtt kell
kezelni, mert bizonyos helyzetekben az
állandóságnak, más szituációkban a változásoknak kell prioritást adni. Fontos
a jól képzett szakállomány megtartása,
ugyanakkor a külső jogszabályi környezet változására, például az államháztartási szabályok módosulásának naprakész követésére, alkalmazására gyorsan
kell reagálnunk. Főigazgatói szinten
igazából az egyensúly megtartására
törekszem, még akkor is, ha számos
területen – főleg a működésben – mi is
transzformációt folytatunk. E tekintetben vállalom, hogy mint a civil életben
a női vezetők, menedzserek többsége,
empatikus vezetési stílusra törekszem.

– Mely kérdések, témák kapcsán kerül leggyakrabban kapcsolatba az
obsitos korosztállyal, a honvédség
nyugállományú tagjaival?
– A személyi állományról szóló teljes
életpálya-menedzsment fontos része
2021/2.
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egészségünk

Működik a rendszer

A Magyar Honvédség elsődleges feladatai mellett minden rendelkezésre
álló eszközzel küzd a járvány ellen. A küzdelemben oroszlánrészt vállal
az MH Egészségügyi Központ, amelynek márciusban kinevezett parancsnoka, dr. Kopcsó István dandártábornok szerint a vírus elleni oltás minden tekintetben abszolút prioritást élvez.

M

árcius 1-je óta dr. Kopcsó István dandártábornok az MH
Egészségügyi Központ (MH EK)
parancsnoka. Bár a rendszer
egésze még új a számára, nem lehet
mondani, hogy a Magyar Honvédség
egészségügyi főnöke ismeretlen te
rületre tévedt volna. Mint lapunknak
elmondta, védelem-egészségügyi oldalról érkezett, egészségügyi csoport
főnökként a munka nagy részével
eddig is tisztában volt, most már az
egyéb területek részleteire koncentrál. Emellett a stratégiai szint vezetését sem hanyagolhatja el, hiszen az
MH EK parancsnoki teendőinek ellátása mellett továbbra is a Magyar Honvédség egészségügyi főnöke.
Dr. Kopcsó tábornok legfontosabb
feladatai között az alakulatok egészségügyi ellátásának fejlesztését, presztí
zsének és elfogadottságának emelését
említette, az aktuális problémák kap-
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csán azonban kiemelte: jelenleg minden rendelkezésre álló eszközzel és
erővel a járvány elleni küzdelemre koncentrálnak.

Védekezés és támadás

Ahogy az élet minden területére, úgy
a Magyar Honvédség egészségügyi
szolgálatának munkájára is rányomja
bélyegét a járvány. A második hullám
lassú csillapodása reménykedésre
adott okot, de kiderült, hogy a harmadik hullám sokkal nagyobb kockázatot jelent az előzőeknél. „A Magyar
Honvédség egészségügyi szolgálatának természetesen a járványhelyzet
közepette is végeznie kell a szokásos
feladatait, a honvédség alaptevékenységeinek egészségügyi biztosítását,
beleértve a missziós tevékenység és
a határvédelmi feladatok egészségügyi hátterének működtetését. Ez
most sokkal nehezebb, hiszen speci-

ális feladatrendszerükből adódóan
a katonai feladatok döntő hányadát
nem lehet home office-ban elvégezni.
A terepen ott kell lenni fizikailag is, és
ez bizonyos esetekben megnehezíti a
klasszikus járványvédelmi előírások
betartását” – fogalmazott dr. Kopcsó
dandártábornok, hozzátéve: a speciális feladatok miatt a Magyar Honvédségnél az oltási rend esetenként eltérhet a nemzeti oltási rendtől. Az MH
EK a határ menti feladatokat ellátó és
a missziós területen szolgálatot teljesítő katonák védőoltását a kiemelt
kockázat miatt folyamatosan végzi, a
Magyar Honvédség állománya teljes
átoltottságának időpontja azonban
a rendelkezésre álló vakcina mennyiségétől függ majd.
A seregen belüli fertőzöttségi mutatók egyébként nagyjából az országos
viszonyokat tükrözik – tájékoztatott a
parancsnok, hozzátéve, hogy a Magyar

Fotó: Kismartoni Mátyás

Munkavégzés
a mobil oltóállomáson

A katonákat nem kell győzködni
az oltás szükségességéről

Honvédségen belül sokkal szigorúbb
járványügyi előírások vannak érvényben. „Túlságosan sok szigorítást már
nem tudunk bevezetni, a meglévő rendszabályok betartására helyezzük a fő
hangsúlyt. A hadseregre jellemző fegyelmezettség miatt egyébként úgy érzem,
a védekezésünk hatásos és hatékony.”
Ami a magyar katonák védőoltásának körülményeit illeti, az MH Egészségügyi Központ többféle rendszerben
tervezi a megvalósítást. A határ mentén szolgálatot teljesítők a helyszínen
kapják meg az oltást, amiben nagy
segítséget jelentenek a mobil oltóállomások, az oltóbuszok. A tervek szerint
három nap alatt elvégzik a határra érkező és a hazainduló állomány védőoltását. A terv másik része a laktanyákon belüli oltás, hiszen az alakulatok
nagy része rendelkezik egészségügyi
központtal, így a katonák ott vehetik
fel a védőoltást. Harmadik elemként
pedig a katonák egy részét a Honvédkórházban oltják be. „Reményeink szerint viszonylag rövid időt, 7-10 napot
fog igénybe venni. Az oltás egyébként
a Magyar Honvédségben is önkéntes
alapon történik, szerencsére a katonákat nem nagyon kell győzködni annak
szükségességéről. A lényeg nálunk is
ugyanaz, mint országos szinten: el kell
érnünk egy bizonyos átoltottságot,
ami reményeim szerint a mi esetünkben minimum 70 százalék lesz. Ezzel
a számmal már elégedett lennék” –
mondta az MH EK parancsnoka.

Jövőn innen, víruson túl

Dr. Kopcsó István dandártábornok
szerint a járvány még elmúlta után
is hosszan fogja éreztetni hatását,

többek között a mindennapi tevékenységekben. „Ez igaz az országokra
és azok haderejére is. A járványnak
nyilván lesznek hosszú távú kihatásai
a Magyar Honvédségre nézve is. Egy
hadgyakorlaton például az eddigieknél is nagyobb súllyal fognak latba esni
a fertőzések elleni védelmi mechanizmusok és rendszabályok. Tíz-tizenöt
év múlva olyan szabályokat fognak
követni a katonák, amelyek eredetére
sokan már nem is fognak emlékezni,
azok betartása viszont természetessé
válik” – mondta, hangsúlyozva, hogy
a koronavírus teljesen soha nem fog
eltűnni, alacsony szinten ugyan, de
mindig velünk marad. „Azt a szintet
azonban már biztonsággal lehet majd
kezelni. Meg kell tanulnunk együtt
élni vele, úgy, mint más vírusokkal,
amelyek folyamatosan jelen vannak
az életünkben. A kulcs a megfelelő védőoltási rendszer alkalmazása.”
A jelenlegi, Honvédkórházban zajló védőoltási rendszer működésével
a parancsnok elégedett. Mint mondta,
a végrehajtás szűk keresztmetszete az
adminisztráció, de a Honvédkórházban ez is kiválóan működik. Naponta
átlagosan ezer oltást végeznek el, de
fel vannak készülve ennek a többszörösére is. „Az oltásnak abszolút prioritása van, minden a vakcina mennyiségén
múlik, nem a Honvédkórház állományán” – hangsúlyozta a tábornok.
Az orosz és kínai vakcinával szembeni kezdeti társadalmi ellenkezéssel
kapcsolatosan a parancsnok úgy fogalmazott: napjainkra gyakorlatilag
nincs senki, akinek ne lenne valamilyen
formában közvetlen tapasztalata a betegséggel. Az emberek felfogták a do-

Dr. Kopcsó István
dandártábornok

log súlyosságát, a védőoltások fontosságának publicitása pedig egyre jobb.
„Véleményem szerint a kínai és az orosz
vakcinák – bár más-más technológiával
készültek – teljesen megbízható módon
működnek, ráadásul mindenben megfelelnek a magyar előírásoknak, pedig
az még az Európai Unión belül sem a
lazaságáról híres. Ezek a vakcinák rendkívül szigorú engedélyezési eljáráson
esnek át. Ebben az esetben az idő sürgetése miatt persze egy gyorsított eljárásról beszélünk, de ez nem azt jelenti,
hogy az oltóanyagok kevésbé biztonságosak” – mutatott rá.
A Magyar Honvédség szinte minden
járvány elleni védekezéssel kapcsolatos területen jelen van. Dr. Kopcsó
István személyesen is megtapasztalhatta, mennyit nőtt a hadsereg presztízse, a katonák megbecsülése egy év
alatt. „Sok kórházigazgató hív fel, nagyon meg vannak elégedve az ott dolgozó katonákkal, sőt, még többet szeretnének látni egy-egy intézményben.
Nem csodálkozom, a katonáink jól
kiképzettek, fegyelmezettek, feladatés megoldásorientáltak. Önmagában
a honvédség, a rendvédelmi szervek
nem tudják megoldani a problémát,
ahogyan a civil társadalom sem. Ha
azonban az országos rendszerek elkezdenek összedolgozni, ha a civil képességeket elkezdjük keverni a katonai mentalitással, precizitással, akkor
az egészből nagyon jó dolog fog kisülni. Éppen ezt ültetjük a gyakorlatba,
és nagyon is működik.”

Révész Béla
2021/2.
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A csontritkulásról
érthetően, mindenkinek

A csontritkulás (oszteoporózis) korunk népbetegsége, amely elsősorban idős korban
jelent veszélyt és rontja az életminőséget. A betegség okairól és a megelőzéséről szól
prof. dr. Sandra Sándor ny. orvos ezredes, egyetemi docens, a Magyar Honvédség Egészségügyi
Központ – Honvédkórház reumatológia-fizioterápia szakrendelés vezető főorvosa.

A

csont élő szövet, amelynek építése és bontása egész életünket
végigkísérő folyamat. A csontszövet a többi kötő- és támasztószövethez hasonlóan sejtekből és sejtközötti állományból épül fel, azonban
a csontszövet sejtközötti állománya
mineralizálódik (ásványosodik), s ettől
a szövet rendkívül keménnyé, ellenállóvá válik, ami alkalmassá teszi arra,
hogy a szervezet támasztóváza legyen.
A csont mechanikai ellenállóké
pességének, rugalmas szilárdságának
legfontosabb tényezője az anatómiai
helyzethez/funkcióhoz adaptálódott
alak, a csonttömeg és a csontminőség.
A csont szerkezetének és összetételének megváltozásával alkalmazkodik
az uralkodó terheléshez, és ennek

megfelelően módosítja nagyságát,
alakját és tömegeloszlásait.
Serdülőkorban a csontépítés során
szerzi meg az ember a csúcs-csonttömegének (Peak Bone – PBM) nagy
részét, amelynek kialakulásában 80%ban genetikai, 20%-ban életviteli fak
torok (fizikai aktivitás, táplálkozás,
hormonális egyensúly) játszanak szerepet. A csontritkulás megelőzését már
ekkor el kell kezdeni megfelelő táplálkozással, testmozgással, hiszen a cél,
hogy minél erősebb, jobb szerkezetű
csontszövetet építsünk fel. A végleges
testmagasságot 25-30 éves korunkra
érjük el, az ezt követő életszakaszban
a csontépítés és -bontás egyensúlya a jellemző, majd az ötvenes évek
tájékán a különböző behatásoknak

Az emberi szervezet vázát 206 nagy szilárdságú, de rugalmas csont alkotja, amelyek meghatározzák a testmagasságot
és a testarányokat. A csontok ezenkívül:
– a mozgás passzív szervei, rajtuk erednek és tapadnak a vázizmok,
– védik a létfontosságú szerveket,
– üregbe zárják a csontvelőt,
– részt vesznek a kalcium (Ca) és
a foszfor (P) anyagcseréjében.

Normál
csontállomány
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Csontritkulás

köszönhetően ún. mikrokárosodások
keletkeznek a csontban, amelynek kijavítása egyre nehezebben megy végbe.

Néma járvány

A csontritkulás korunk „néma járványa”,
mivel nem ritkán az első tünet, ami a beteget orvoshoz irányítja, a csonttörés.
Az oszteoporózis (a kifejezés „likacsos
csontot” jelent) is egy mikrokárosodás, amelynek előfordulási gyakorisága
a várható élettartam növekedésével is
egyre nő. A csontjaink sűrűsége 40 éves
kortól fokozatosan csökken, 80 éves kortól a csonttömeg fele elveszhet. Amikorra a fájdalom megjelenik, addigra már
jelentős strukturális elváltozás következett be a csontok állapotában. Fájdalmat
okoz a statikai elváltozás, a csigolyákon eredő és tapadó izmok húzkodása
(vongálódás), az izmok gyengüléséből
fakadó teherbíróképesség-csökkenés,
az egyensúlyzavar, illetve kompressziós
csonttörés esetén a sérülés maga.

Tünetek

A csontritkulás általános tünetei a következők: gerinc- és háttájéki fájdalom,
izommerevség (izomspazmus), a testmagasság csökkenése, hasi fájdalom
organikus eredetű megbetegedés nélkül, nem traumás csonttörés, a gerinc
fiziológiás görbületeinek megváltozása
(fokozott kifózis, elsimult lumbalis lordosis, a has előreesik, a Michaelis rhombus lelapul), a testtartás megváltozása, a súlypont áthelyeződése, a hasfal
megereszkedése, a bordaívek és csípő
lapátok közötti távolság csökkenése, a
porogén gyógyszerek (tiroxin, glükokortikoidok, citosztatikumok, antikonvulzánsok) tartós szedése.
Csonttörések elsősorban három helyen szoktak előfordulni: a csípőtájékon, a csuklótájékon, illetve a csigolyákon. Az egész csigolyatestre kiterjedő
törést nevezi a szakirodalom „robbanásos törésnek”. A csont gyógyulása

általában 5-6 hét, de a törött csonttól
és a csonttörés jellegétől függően néhány hónap is lehet a felépülés ideje.

c sökkent csontállomány-sűrűsége
(osteo-penia) van annak, akinél
a T-score-érték –1,0 és –2,5 közé esik;
csontritkulása van annak, akinél
a T-score -érték kisebb, mint –2,5.

A csonttörés következményei

A csigolya törésének következményei:
hosszan tartó fájdalom, deformitás
(kifózis és a testmagasság csökkenése), mellkasi és hasi szervek funkcio
nális zavara a kompresszió (belső
szervek összenyomódása) miatt, fizikai aktivitás mindezekkel járó csökkenése, székrekedés, bélelzáródás, tartós inaktivitás, mélyvénás trombózis,
súlyosbodó osteoporosis, progresszív
izomgyengeség, önellátó képesség
elvesztése, légzéscsökkenés, atelektázia (tüdő-légtelenség), tüdőgyulladás,
idült fájdalom, önbecsülés gyengülése,
lelki és szociális problémák, ápolási
otthonba való felvétel, halálozás.
Mindebből látható, hogy a csontritkulás
nemcsak a leggyakoribb csontanyagcsere-betegség, de a csonttörések révén a
mozgásképesség csökkenéséért, ennek
következtében az önellátóképesség beszűküléséért, az életminőség romlásáért
és számos idő előtti halálesetért is felelős.
A csont minősége is károsodhat,
amennyiben az átalakulás (remodeling)
túlzottan felgyorsul, nagy mértékben
lelassul, vagy megbomlik az átépülés
egyensúlya. Az ásványianyag-tartalmat
is érintő változások csontvesztéshez,
szerkezeti károsodáshoz – a trabeculaszám csökkenéséhez, a csontállomány
elvékonyodásához és porozitásának
növekedéséhez, a mikrosérülések felhalmozódásához – vezethetnek.

Rizikófaktorok

Fotó: Medical photo created by kjpargeter - www.freepik.com

A csontritkulás rizikófaktorai genetikai
eredetűek, de az életmódunkból is fakadhatnak, illetve szerzett betegségek
is előidézhetik.
A genetikai tényezők lehetnek
– klinikai jellegűek:
sovány testalkat, alacsony termet,
súlyos osteoporosis a család felmenő nőágában,
nőknél az első menzesz kései megjelenése, korai klimax (menopauza),
nőknél veleszületett petefészek-működési zavar (pl. Turner-szindróma),
áttűnő bőr,
kékes színű szemínhártya (sclera);
– további megerősítésre szorulók:
nőkön korai őszülés,
súlyos vazomotoros (például ideg-)
panaszok a menopauza kezdetén,
a havivérzést megelőző
(premenstruális) tünetek,
tenziós kórelőzmény;

Jó tanácsok időseknek
Normál
csigolyatestek
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– kémiai jellegűek:
é
 letkorhoz képest alacsony dehidroepiandroszteron-szulfát (DHEA-S)-vérszint
(endogén volta csak valószínű),
speciális D3-vitamin-receptor allél
genetikai tulajdonság (vitatott),
speciális ösztrogén-receptor allél
(vitatott),
alulkarboxilált osteocalcin-szint
(endogén volta csak valószínű).
Az életmódbeli rizikófaktorok közé
tartozik a dohányzás, az alkoholizmus,
a túlzott kávéfogyasztás (kávéabúzus),
az elégtelen kalcium- és D-vitamin-ellátottság, a mozgásszegény életmód,
a petefészek műtéti eltávolítása (művi
menopauza) és különböző üdítőitalok
fogyasztása.
– Szerzett betegségek, gyógyszerek:
szekunder osteoporosist okozó
betegségek,
glükokortikoidok,
heparin,
teofillin,
citosztatikumok stb.
A csontok tömegének pontos mérésére szolgáló eljárás, a denzitometria (DEXA) a test lágyrész-tömegének
mérésére is szolgál, emellett e metodikának nem okoz gondot az izomés zsírszövet elkülönítése, sőt azok
összmennyiségének értékelése sem.
A csont számos fontos tulajdonsága
– alakja, geometriája, a trabeculák száma, vastagsága, elrendeződése, összeköttetése – azonban DEXA-méréssel
nem határozható meg. A vizsgálat igen
kis dózisú röntgensugarat alkalmaz,
s az elnyelődésből megállapítható,
hogy mennyi ásványi anyagot tartalmaz a csont.
Orvosi értelemben csontritkulásról
akkor beszélünk, ha normális laboratóriumi calcium-anyagcsere paraméterek mellett az osteodenzitometriás
érték (T-score) a fiatalkori csúcs-csonttömegnél 2,5 vagy ennél is több szórásegységgel (SD) kisebb. Vagyis:
egészséges az, akinél a T-score-érték
nagyobb, mint –1,0;

A csontképzés szempontjából előnyösek a csontrendszernek fizikai terhet
jelentő mozgásformák (kocogás, futás, tenisz stb.). Ezért feltétlenül ajánlott a rendszeres testmozgás, időskorban a legalább napi fél óra séta.
Az esési kockázat növekedésében
az egyensúlyérzék romlása, az izomgyengeség kialakulása (elsősorban a
combizmokban és lábháti izmokban),
valamint a mozgásszegény életmód
is jelentős szerepet játszik (a leülés és
a felállás problémás lehet). Az esések fő
rizikófaktorai: izomgyengeség, a koordináció hiánya, a fokozódó tartási rendellenesség, lassú haladási sebesség, rossz
látás; nyugtatók, altatók, fájdalomcsillapítók szedése; szédülés, környezeti veszélyek (pl. csúszós felület) stb.
A csontritkulás orvosi gyógymódja
első lépésben a gyógyszeres terápia.
Napjainkban az osteoporosis elleni
kezeléseket hagyományosan két nagy
terápiás csoportba osztjuk: csontfelszívódást gátló és csontképzést elősegítő szerek. Emellett kiemelkedő
szerepe van a fizioterápiának, amely
lehet gyógytorna, elektroterápiás kezelés (mágneses erőtérterápia, lézerés fényterápiás eszközök alkalmazása,
masszázs, milliméter-terápia, lökéshullám-terápia) és balneoterápia. Érde
mes diétát is bevezetni kalciumdús
étrenddel, tej- és tejtermékek, sötét
zöld zöldségek (brokkoli, petrezselyem, zeller, lestyán), friss zöldségek,
gyümölcsök fogyasztásával. Végezetül
pedig, egyre több műtéti megoldás is
áll a gyógyítás rendelkezésére.
Prof. dr. Sandra Sándor
ny. orvos ezredes
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Hírek, röviden
A Honvédkórházban 2021. február
4-étől két oltási ponton is megkezdték a veszélyeztetett, 80 év feletti
korosztály oltását. A járóbeteg-rendelőkben kialakított helyszíneken
gyorsan és biztonságosan végzik
a koronavírus elleni vakcina beadását az előzetes regisztrációval
bejelentkezett, idős állampolgárok
számára.

Korom Ferenc vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka megállapodást írt alá a közelmúltban
a Rheinmetall Canada és az Israel
Aerospace Industries képviselőivel
a magyar légtér védelmét biztosító,
közepes és nagy hatótávolságú, 3D-s
radarrendszer vásárlásáról.

Az év sportolója szavazás történetében a nőknél először zárt az élen
cselgáncsozó: a Prágában, 2020 novemberében rendezett Európa-bajnokságon aranyérmet szerzett Karakas Hedvig – aki törzsőrmesteri
rendfokozatban 2017 óta tagja a Magyar Honvédség Sportszázadának –
Kapás Boglárka úszót és Kovács
Zsófia tornászt megelőzve lett első.

A 2021. február 25-én megtartott miniszteri évértékelő és feladatszabó értekezleten Benkő Tibor tárcavezető
rendhagyónak nevezte az elmúlt esztendőt. Mint fogalmazott, a koronavírus-járvány mindenre hatást gyakorolt, ám sikerült a kitűzött feladatok legnagyobb részét
elvégezni. Elmondta: tavaly a pandémia elleni védekezés
volt a Magyar Honvédség legfontosabb feladata.

Az MH 25. Klapka György Lövészdandárnak ünnepélyes keretek között átadták az első tíz Gidrán páncélozott, négykerék-meghajtású harcjárművet. A 2021. február 11-én, Tatán megrendezett ceremónián Engin Aykol,
a török Nurol Makina vállalat vezérigazgatója elmondta:
Magyarország az első európai állam, amely ezt a típust
választotta.
Két KC–390-es katonai szállító repülőgép beszerzéséről írtak alá szerződést az elmúlt év végén a Magyar
Honvédség és a brazil Embraer repülőgépgyártó cég képviselői. A 26 tonna teherbírású légi járművek 2023ban és 2024-ben érkeznek hazánkba.
Portugália után Magyarország a második európai nemzet és NATO-tagállam, amely e típus rendszeresítése
mellett döntött.
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katonafeleségek

„A JÓ KATONAFELESÉG

IGAZI HÁTORSZÁG”

Fotó: Kertész László

A

Néphadsereg újság egyik számának címlapján Kállay László
őrmester látható, aki a Honvéd
Folyami Flottilla szolgálatvezetőjeként teljesít szolgálatot. Amint a cikk
felhívja rá az olvasók figyelmét: a szolgálatvezetői munka az egyik legsokoldalúbb, legösszetettebb beosztás.
Aki ezen a területen dolgozik, viseli
a parancsnoki, vezetői felelősség egy
részét, ugyanakkor a kiképzés anyagi
szükségleteiért, a katonák járandóságainak biztosításáért, a belszolgálati
előírások vezényléséért, ellátásáért
is felelős. A megsárgult lapokon nem
olvasunk viszont arról, hogy a felelősségteljes szolgálat ellátásához nagyon
is szükséges a megfelelő hátország.
Kállayné Fábián Judit – miután vis�szahajózunk a jelenbe – mosolyogva meséli nekünk: férje révén egész
egyszerűen belecsöppent a katonás
hétköznapokba.
„László nyolc évig polgári alkalmazottként dolgozott, aztán végül olyannyira megkedvelte a katonaéletet,
hogy hivatásosként szolgált tovább.
Talán nem baj, ha elárulom: beosztottjai egyszerűen a »század anyjának« nevezték, mert mindig odafigyelt rájuk,
emberségesen bánt velük. Később,
amikor zászlósi rendfokozatban vis�szavonult, civilben is sokszor köszöntek rá. »Jó napot, főnök!«, üdvözölték
egykori bajtársai” – mondja a hölgy, és
meg is mutatja nekünk néhai férje bekeretezett fényképét.
„A víz szeretete persze régebbről
ered: a férjem másfél évtizeden át

A Duna olyan, mint az idő:
egyenletesen halad egy irányba. Jelenleg az MH 1. Honvéd
Tűzszerész és Hadihajós Ezred
hajói szelik hullámait. Képzeletben változtassuk meg
a folyásirányt, és hajózzunk
vissza az időben, egészen 1980
novemberéig!
vízilabdázott. Amellett, hogy ellátta a
szolgálatából adódó feladatait, úszni is
tanította a bajtársait” – mutat a cikkre Judit asszony, megjegyezve: „vízi
emberek vagyunk”. Ő maga például
hatvanöt esztendős korában, indián
kenuval teljesítette a velencei vogalongát (csak kézi evezős hajós felvonulás
az olasz városban – a szerk.).
„Visszakanyarodva a honvédséghez:
a katonai szolgálatot sok minden megkülönbözteti más szakmáktól. Szépségek és árnyoldalak egyaránt jellemzik.
Hatalmas élmény például hadihajóval
kifutni a vízre; nem könnyű viszont
mindig elfogadni például a lehetetlen
időpontokban történő riasztást. Átéltük a nyolcvanas évek nagy telét is,
amikor csak a honvédségi járművek
tudtak mozogni és élelmiszert szállítani az embereknek. De a katonafeleség
biztosítja a hátországot, és mindenben
támogatja a férjét” – folytatja Kállayné
Fábián Judit, aki folyamatosan követi a
folyami flottilla jogutód alakulatának
mindennapjait. Kállay László nyugállományú zászlósként az MH Budapesti
Nyugállományúak Klubja Hadihajós
Tagozat szociális és kegyeleti megbízotti posztját töltötte be, felesége pedig a helyettese volt.
„A férjem halálát követően kezdtem
el sűrűbben járni a klubba. Nagyon jó
a társaság, havonta rendszeresek az
összejövetelek – már amikor a járvány
éppen közbe nem szól. A vezetőség
figyelemmel kíséri a tagok sorsát,
odafigyelnek ránk. Emellett rendszeres
résztvevői vagyunk a hadihajós

ezred nyílt napjainak, és ha kapok
meghívót a Stefánia Palotába, oda is
elmegyek különféle rendezvényekre.
Hallottam például Benkő Tibor
honvédelmi miniszter úr előadását is,
és le a kalappal! Érdekesen, sallangok
nélkül,
összeszedetten
beszélt
az emberekhez” – avat be minket
a hétköznapokba, megemlítve, hogy
az utóbbi években szerencsére nyitot
tabb lett a honvédség, mint korábban.
„Jó ez a folyamat! Szüksége van az
embereknek arra, hogy megismerjék
a katonák munkáját. Nem szeretnék,
úgymond, hazabeszélni, de gondoljunk csak például a tűzszerészek mindennapi szolgálatára! Erre is büszke lehet a haderő” – zárja beszélgetésünket
Kállayné Fábián Judit.
A Duna olyan, mint az idő. Egyenletesen halad egy irányba, és reméljük, hogy a járványhelyzet elmúltával
a honvédségi nyugdíjasoknak ismét
lesz lehetőségük hadihajón szelni a
hullámokat.
Kálmánfi Gábor
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karanténnapló
A világjárvány első hullámának idején a honvédelem
ügyét támogató nyugállo
mányú közösségek tervezett
programjaikat sorra törölték,
és a tagság fegyelmezetten
otthon maradt. A szervezetek
működését irányító elnökségek is otthonról dolgoztak,
a tagsággal az internet adta
lehetőségeket használva,
elektronikusan, a közösségi
médiafelületeken, illetve telefonon tartották a kapcsolatot.

Megérkezett
a meleg ebéd

Generációk összefogása
a járvány idején

A pandémia időszakában
is együtt, egymásért!
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tünk ebben a nehéz helyzetben is sikeresen megtartotta az éves beszámoló
közgyűlését májusban, elektronikus
kommunikációs eszközök segítségével.
A veszélyhelyzet feloldása után már
meg lehetett tartani az elnökségi üléseket, és elkezdődhetett a 2020-as év
II. félévi programjainak újratervezése.
A nyári hónapokban a kluboknak, a tagozatoknak és az egyesületeknek már
sikerült néhány szabadtéri programot
megszervezniük, természetesen az
előírt járványügyi szabályok betartásával és csökkentett létszámmal.

Nem maradtunk egyedül

A tagok nehezen viselték, hogy nem
találkozhattak egymással, nem mehettek a kedvenc programjaikra; hiányoztak a bajtársi találkozások, a közösen
eltöltött vidám összejövetelek, a baráti
nagy beszélgetések. A megtartott elnökségi ülések kibővítésével lehetőséget találtunk arra, hogy – a biztonsági
előírások betartása mellett – köszöntsük a kerek születésnapot ünneplő
bajtársainkat. Ezeken az üléseken a
Magyar Honvédséget az MH Katonai
Igazgatási és Központi Nyilvántartó
Parancsnokság kollégái képviselték,
akik nagyon sokat segítenek nekünk.
2020. október 11-én egy nagyobb
ünnepséget szerettünk volna tartani
Kurucz Anna nyugállományú alezredes asszony 100. születésnapja alkalmából. Az érintett egészsége azonban

nem tette lehetővé bármely rendezvényen való részvételét, ezért egyesületünk két tagja a lakásán kereste fel.
Kurucz Anna alezredes a Honvédelmi
Minisztériumban teljesítette szolgálatát, ő volt az első női főtiszt, ma pedig
(ismereteink szerint) ő a legidősebb
katonanő. Egyesületünk elnöke – mint
korábban párját, dr. Egerszegi Ferencet – névre szóló emlékplakettel, egy
csodás virágcsokorral és egy szép tortával köszöntötte az ünnepeltet.
Az elmúlt évet áttekintve elmondható: a koronavírus elleni védekezés időszakában a szépkorúak sem maradtak
egyedül, a nyugállományú katonákat
tömörítő szervezetek (klubok, tagozatok, egyesületek), a honvédelmi tárca,
az MH szociális szervei, az önkormányzatok mind-mind összefogtak és segítséget nyújtottak. Ebben a rendkívüli
időszakban, amikor a tagság nem vehetett részt közösségi programokon,
éreztük igazán, hogy mennyire hiányoznak a bajtársak, a közösen eltöltött színvonalas rendezvények. Bízom
benne, hogy közös összefogással meg
tudjuk állítani a láthatatlan „ellenséget”, és civil szervezeteink újra „kinyithatnak”, programjaink beindulhatnak.
Továbbra is vigyázzunk egymásra!
Sárközi Zoltán ny. őrnagy,
a Balassi Bálint Bajtársi
Egyesület tagja

Fotó: BEOSZ-archív
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klubok, tagozatok, egyesületek
közösségi élete az online térben
zajlott (virtuális múzeumlátogatások, énekesek online műsora, nosztalgia jellegű képes-szöveges
tudósítások, virtuális kertészeti és
növényvédelmi tájékoztatók); ezek a
programok igen népszerűek voltak a
szépkorúak körében. Jóllehet a tagság
egy része a modern technika (Skype,
Messenger, Viber stb.) segítségével
is kommunikált, de a kapcsolattartás
alapvetően telefonon valósult meg.
Mivel tagjaink a járvány szempontjából
a veszélyeztetett korosztályhoz tartoznak, így rájuk még nagyobb volt az
odafigyelés. Gyermekeink, unokáink,
a helyi önkormányzatok önkéntesei és
a szervezeteink fiatalabb tagjai lelkesen segítettek a rászorulóknak a bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban vagy
a meleg ebéd házhoz szállításában.
A Balassi Bálint Bajtársi Egyesület elnöksége a kialakult új helyzetre
(vészhelyzetre) gyorsan reagált: a kormányzati intézkedéseket, a központi
tájékoztatókat, az egyesület működését érintő információkat közzétette a
honlapján, e-mailben elküldte a tagságnak, ha kellett, telefonon tájékoztatott. A tagsággal való kapcsolattartás
ebben az időszakban is szoros volt,
hiszen olyan kapcsolattartási hálózatot építettünk ki, amely segítségével
mindenkit gyorsan elérhettünk. Nagy
eredménynek tartom, hogy egyesüle

Vitalitás

Hogyan maradjunk
aktívak időskorban?
Az „egészséges idősödés” azt jelenti, hogy ha csökkenő mértékben is, de fenntarthatjuk korábbi fizikai és szellemi tevékenységünket. Az időskornak nem feltétlenül természetes
velejárója a betegség. Maradhatunk egészségesek, ehhez semmi
más dolgunk nincs, mint megtartani eddigi aktivitásunkat, akár
szellemi, akár fizikai tevékenységről van szó.

Fotó: archív; Frame photo created by freepik - www.freepik.com

K

iemelkedő szerepet játszik az
aktív életmód az öregedés folyamatában, a betegségek megelőzésében, testünk és szellemünk
karbantartásában, fejlesztésében, rehabilitálásában. Ezért a legfontosabb,
hogy soha ne adjuk fel aktivitásunkat, még ha egészségi problémáink is
adódnak. Alakítsuk át úgy tevékenységeinket, hogy azok megfeleljenek éppen aktuális állapotunknak. Lassítsunk
az iramon, ha szükséges, egyszerűsítsük feladatainkat, kerüljük a panaszkodó embereket, éljünk kreatív megoldásokkal, alkalmazkodjunk a változó
helyzethez. Szelektáljunk a feladatok
között, apró lépésekkel valósítsuk meg
céljainkat. Semmiképp ne hagyjunk fel
a testedzéssel, a szellemi és a szociális
tevékenységeinkkel. Az aktivitás ilyen
formájú megtartásával karbantarthatjuk önértékelésünket, növelhetjük
önbizalmunkat. Ezek révén pozitívan
élhetjük meg életkorunkat, javíthatunk
életminőségünkön.
A munkával töltött életszakasz lezárulta számos új lehetőséget kínálhat
idősebb korban is arra, hogy aktívan,
egészségesen, elégedetten töltsük napjainkat. Érdemes ezért elkerülni, hogy a
megnövekedő szabadidő miatt túlzottan elkényelmesedjünk, elhanyagoljuk
testünk szellemi és fizikai igényeit, ami
gyakran egyenes út a leépülés felé.
Fontos figyelembe venni ugyanakkor
azokat a tényezőket, amelyek korlátozzák időskori tevékenységeinket. Elég,
ha csupán az öregkor természetes velejárójára, a csökkent fizikai képességre,
a csontok, az idegrendszer öregedésére gondolunk. Ha a fizikai állapotunkat
mérlegelve úgy gondoljuk, megengedhetjük magunknak a mozgást, a testi
aktivitást, akár a sétát, akkor igyekezzünk minél többször időt szakítani rá.
A fizikai aktivitás segít növelni az állóképességet és ezáltal javítja az immun-

rendszer működését, lehetővé teszi,
hogy képesek legyünk hosszabb távon
megőrizni egészségünket. A mozgás jó
hatással van a vérnyomásra, a szív- és
érrendszeri megbetegedésekre, csökkenti a depresszió és az agyvérzés
kialakulásának kockázatát, valamint
a klasszikus időskori mentális betegségek (pl. demencia, Alzheimer-kór) késleltetésére is kiváló megoldás.

Ülőtorna, mozgásterápia

Ha esetleg korlátozottak vagyunk már
mozgásunkban, akkor is igénybe vehetünk olyan speciális szolgáltatásokat,
mint az ülőtorna vagy a mozgásterápia.
Ilyenkor egy szakember segít átmozgatni minket. Soha ne akadályozzon
meg bennünket a mozgásban az, hogy
esetleg attól tartunk, nem lesz „elég”,
amit tudunk. Még a kevesebb mozgás
is hozzájárul testi-lelki jóllétünkhöz.
Tartsuk azonban szem előtt, hogy az
aktivitás nem váltja ki a rendszeres orvosi kontrollt és a szűrővizsgálatokat.

Fontos a kapcsolattartás

Testünkre azonban nemcsak a mozgással lehetünk jó hatással, hanem
táplálkozással is. Érdemes a hagyományos ételeinket háttérbe szorítani, és
több nyers zöldséget, idénygyümölcsöt, rostban gazdag ételt fogyasztani.
Mentális egészségünk megtartása,
karbantartása legalább ennyire fontos
aktivitásunk megőrzéséhez. Szellemi
frissességünkre, lelki békénkre társas
Tervek a hétre
Mozgás
Társas tevékenység
személyesen
Társas tevékenység
online vagy telefonon
Hobbi
Házimunka, egyéb
munka
Egyéb

Hétfő

Kedd

Szerda

kapcsolataink vannak a legjobb hatással. Volt munkahelyünkkel való társasági vagy szakmai kapcsolattartás,
újfajta munkalehetőségek keresése,
otthoni társas munkavégzés, a nagyszülőszerep mind-mind lehetőséget
biztosíthat erre. A barátokkal, rokonokkal való kapcsolattartás, a ház körüli teendők, a házimunka, a nyugdíjas
rendezvények, a mozgás, az örömteli
tevékenységek (pl. olvasás, zenehallgatás), a megfelelő táplálkozás és a minőségi alvás mind hozzájárulnak a tartalmas és rendszerezett élethez.
Ahhoz, hogy mindezt megvalósítsuk
és észben tartsuk, érdemes előre megtervezni napjainkat: írjuk össze heti
tevékenységeinket,
hiszen a jövő tervezése, valamint a
jól eltöltött időskor összességében
a legfontosabbak
mentális jóllétünk
megőrzéséhez!
Bajcsai Flóra Cili
Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

2021/2. 15

vitalitás
A jászberényi Kazinczy Ferencet
a repülés világa már utasként
magával ragadta. De, hogy ő maga
is vezessen repülőgépet? Ezt bizony
sokáig csak elképzelni tudta.
Azután, amikor elmúlt hatvankét
éves, gondolt egy merészet, és
elkezdett repülőgépvezető-képzésre
járni. Az elméleti vizsgát sikeresen
teljesítette, most gyakorlati
képzésen vesz részt.

Annyi jó dolog van az életben,
soha nem késő tanulni!

Régi álmát váltja valóra:
megtanul repülőt vezetni
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A célok mellett
ki kell tartani

Elhatározását tovább erősítette, hogy
amikor a temetőbe járt sírokat rendezni, gyakran szembesült azzal,
hogy több ismerőse sem élte meg
a hatvanat.
– Megkérdeztem magamtól: hát mikor fogok megtanulni repülőgépet vezetni, ha mindig csak halogatom? Nem
halhatok meg anélkül, hogy ne legyen
meg a szakszolgálati engedélyem! Ezt
követően kezdtem el utánajárni a képzéseknek. A feleségem is áldását adta
rá, így jelentkeztem az oktatásra. Lehet, hogy úgy volt vele, előbb-utóbb
úgyis megunom. Fél évig Budaörsre
jártam kéthetente, vasárnap. Tizen
nyolc tantárgyunk volt, kezdve a repüléstervezéstől a meteorológián át
az elsősegélynyújtásig. Huszonhárom
évig hivatásos katona voltam, ezalatt
megtanultam, hogy a célok mellett ki
kell tartani. Ha nehézségem adódott,
nem a kifogásokat kerestem, hanem
hogy miként tudom leküzdeni azokat.
A légügyi hatóságnál zajló elméleti
vizsgán kétszázegy kérdésre kellett
válaszolni különböző témakörökben,
én voltam a legidősebb, és úgy remegtem, mint a kocsonya. De sikerült!
Az ezt tanúsító oklevelet az Innovációs
és Technológiai Minisztérium adta ki
tavaly. Csodálatos érzés volt, önbi-

zalmat adott – magyarázza Kazinczy
Ferenc, aki jelenleg már a gyakorlati
oktatáson vesz részt, és a vizsga után,
szakszolgálati engedélye birtokában,
jogosult lesz egy dugattyúmotoros kisgép nappali vezetésére.

A repülés a bátrak sportja

– A repülés nem való mindenkinek, ez
a bátrak sportja – állítja Kazinczy Ferenc. – A repüléshez olyan képességek
és olyan hozzáállás kell, ami több mint
egy autóvezetés. A pilóta képes előrelátni, tervezni, szervezni, hirtelen jött
helyzetet kezelni. Felelősséget vállalni,
dönteni, cselekedni. Másokkal együttműködni, beilleszkedni, igazodni, teret foglalni. A repülés kiszélesíti a horizontot és kitágítja a komfortzónát.
Megedzi az idegrendszert, megtanít
a figyelemre, fegyelemre, együttműködésre – teszi hozzá.
Ferenc szerint fontos, hogy hatvanon túl is legyenek tervei, céljai az
embernek.
– Sokan csak panaszkodnak, hogy
nehezen mozdulnak ki otthonról. Pedig annyi jó dolog van az életben, soha
nem késő tanulni!
Illés Anita
(Az írás teljes terjedelmében
az Új Néplapban, Jász-Nagykun-Szolnok
megye napilapjában jelent meg.)

Fotó: családi archív

N

e hagyd, hogy az álmaid csak álmok maradjanak! – vallja a hatvanhárom esztendős Kazinczy
Ferenc. Persze, nem elég vágyni,
a célok eléréséért tenni is kell. Az emberek nem túl hétköznapinak mondható álmát váltja valóra, ugyanis repülőgép-vezetőnek tanul.
– Régen is érdekelt a repülés, csak
messze volt a repülőtér – mondja mosolyogva Kazinczy Ferenc, aki azt is
elárulja, csupán névrokona a nyelv
újítás kiemelkedő alakjának. – A repülés világa mindig is vonzott, aztán
amikor ötvenéves lettem, úgy gondoltam, kipróbálom a sétarepülést.
Csodálatos érzés volt a levegőben!
A pilóta mondta, hogy vezethetem
a gépet, ha akarom. Ki nem hagytam
volna! Nem kellett sok mindent csinálni, csak irányt, magasságot, sebességet tartani. Na, akkor megmozdult
bennem valami. Ezután három-négyévente repültem egy keveset. Számos
tankönyvet beszereztem, némelyikbe
időnként belenéztem, de gyorsan le
is tettem. A hatvanadik születésnapomra ismét sétarepülést kértem
a gyerekektől. Akkor határoztam el
magamban, hogy ez így nem mehet
tovább, itt az ideje végre megtanulnom repülőgépet vezetni. A feleségem mindig mondta, hogy bolond
vagyok – meséli Ferenc.

katonasport

Hittel és akaraterővel
Az Elite Challenge program az egyik legkeményebb, civilek számára is elérhető, ötnapos fizikai és
pszichés terheléses képzés, amely a nagy hagyományokkal bíró katonai kiképzések (U.S. Army
Ranger, Special Forces, MH Skorpió, Rohamlövész) programjaihoz hasonló lebonyolítással megy
végbe. Tavaly augusztusban rendezték meg a XIV. Elite Challenge képzést a Mecsekben, amelyen
a Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ) tagjaként dr. Kintzly Péter tartalékos főhadnagy is
részt vett. Az alábbiakban a megmérettetésre emlékezik.

M

indig is érdekelt a különleges
erők világa, és önkéntes műveleti tartalékos katonaként az
volt a célom, hogy jól kiképzett,
testi-szellemi-lelki megpróbáltatásokat egyaránt elviselő lövészkatonává
váljak. Fontos számomra, hogy a tényleges szolgálatteljesítési időszakok
között is fejlesszem magam. Ehhez
a mindennapos testedzés mellett komoly segítséget nyújtanak a Magyar
Közelharc-Kézitusa Szövetség mesterei által tartott edzések, valamint
a Magyar Tartalékosok Szövetsége
által szervezett programok.
2020 júliusában a MATASZ elnökségének tagjává választottak, így e
minőségben is törekszem arra, hogy
a szövetség minél magasabb színvonalon teljesítse fő feladatait: a haza védelme iránt elkötelezett állampolgárok
– különösen a fiatalok – orientációját
a katonai hivatás irányába, valamint a
már rendszerben lévő tartalékosok
fizikai, szellemi fejlődésének elősegítését. Személyes példaként – a közelharcedzéseken megismert bajtársam –
Joó Péter tartalékos főtörzsőrmester
példája is a szemem előtt lebegett, aki
2016-ban sikeresen teljesítette A pokol
120 órája elnevezésű programot.

tus 23-i bevonulás előtt maradjon idő
a regenerálódásra is. A három hét alatt
az addigi futó- és erősítő edzéseimet
hátizsákos menetekkel egészítettem
ki, fokozatosan emelve a távot és a
zsák súlyát. A menetek során a térkép
és a tájoló használatát is gyakoroltam,
amelyben Joó Péter bajtársam segített.
A terv a fizikai felkészülést nagyban
elősegíti, de úgy gondolom, erősen
ajánlott a több éve tartó rendszeres
edzés, sportos életmód. Mentálisan
teljes mértékben felkészülni szerintem
nem lehet, viszont sokat segített, hogy
határozott célokkal érkeztem a programba, és készen álltam, hogy bármi
módon, de elérjem azokat.

Sokrétű fejlődés

Tartalékos szemmel nézve a program
egyik legnagyobb erénye: oly módon
fejleszti a kitartást, a jellemet, a bajtársiasságot, hogy közben a katona-

élet néha sötétebb oldalát, a nélkülözést is megízlelteti a jelöltekkel. Úgy
gondolom, az Elite Challenge nem ér
véget a program sikeres végrehajtásával. Sokat gondolkodom azon, hogy
a megszerzett tapasztalatok hogyan
építhetők be a „szürke” hétköznapokba, hiszen a napi feladataim nem lettek könnyebbek; nem lettem sem szuperhős, sem hadvezér, a jó katonává
váláshoz pedig rengeteget kell még
tanulnom. A program sikeres teljesítése arra ösztönöz, hogy még többet
tanuljak, még keményebben dolgozzak az élet minden területén – de ezt
a korábbinál nagyobb önbizalommal
tegyem. Előttem van a „precedens”,
hogy egy elsőre kibírhatatlannak tűnő kiképzést hittel és akaraterővel
végrehajtottam.
Lejegyezte: Tóth Lajos László,
a MATASZ elnökségének tagja

Fotó: dr. Kintzly Péter archívuma

Önkéntes
megmérettetés

Tavaly júliusban, alig egy hónappal
a XIV. Elite Challenge előtt határoztam
el, hogy jelentkezem és megmérettetem magam. E döntésemet segítette
az is, hogy június végén jó időeredménnyel teljesítettem az Orfűn megrendezett Spartan Race hosszú távját
(Beast), és amiről álmodni sem mertem: a nyílt futamon első lettem. Volt
bennem tehát egy egészséges önbizalom, ugyanakkor tisztában voltam
azzal, hogy egy terepfutó-akadályverseny és A pokol 120 órája nem ugyanaz.
A jelentkezésemet követően e-mail
ben kaptam egy öthetes felkészülési
tervet, amelyből az utolsó három hetet úgy teljesítettem, hogy az augusz-

Merre tovább?

Az egyik
legkeményebb
feladat
teljesítése
közben
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bemutatkozások

30

éve az állomány
szolgálatában

Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány
A közalapítvány támogatja a személyi állományból a nehéz szociális helyzetben lévőket, a nagycsaládosokat, a gyermeküket egyedül nevelő szülőket, a kétgyermekes családokat, a gyermekes pálya
kezdőket, továbbá a Magyar Honvédség szociális gondoskodási körébe tartozókat, hozzátartozóikat
(özvegyeiket, árváikat), valamint a szolgálati kötelmekkel összefüggő balesetet szenvedetteket.

A

Magyar Honvédség parancsnoka
1990-ben közérdekű célt szolgáló alapítványt hozott létre a
haderőcsökkentés végrehajtása
során a honvédség állományából önhibájukon kívül távozók, valamint a Magyar Honvédség szociális gondoskodási körébe tartozók, illetve a személyi
állomány köréből a nagycsaládosok és
gyermekes pályakezdők támogatása
érdekében.
A Magyar Honvédség Szociálpolitikai
Alapítványt a Fővárosi Bíróság 1990.
május 9-én vette nyilvántartásba.
A megalakulás óta eltelt időben jelentős változások következtek be az
alapítvány működésében. 1998-ban
a mai napig is élő közhasznú minősítést kapott. Az alapítvány jogutódaként 2004-ben a Honvédelmi Minisztérium előterjesztésére a Kormány
1138/2004. (12. 11.) számú határozatával létrehozta a Magyar Honvédség
Szociálpolitikai Közalapítványt, amely
azóta ezen a néven működik.
Az alapítói jogokat a honvédelmi miniszter gyakorolja.

Az MH Szociálpolitikai
Közalapítvány által
segélyezett célcsoportok,
1990–2019

A közalapítvány céljainak megva
lósításához szükséges anyagi alap
meg
teremtéséhez a Honvédelmi
Minisztérium a megalakulástól kez
dődően összesen 934 millió forintot biztosított. A pénzügyi források
bővítését szolgálta az országos és
nemzetközi pályázatokon való eredményes szereplés, valamint a szervezetektől, személyektől kapott támogatás. Ennek összege 711 millió forint
volt, amelyet ezúton is tisztelettel
megköszönünk.
A közalapítvány egyik kiemelt feladata a munkába állás elősegítése és
pénzügyi támogatása volt, amelynek
kapcsán a közalapítvány több programot indított. 1991 és 1993 között olyan
át- és továbbképzési projekt valósult
meg, amelyben a résztvevők az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő
szaktanfolyamokat végeztek el. 1995
és 1998 között a Honvédségi Dolgozók Szakszervezetével és a SZTÁV Felnőttképző Rt.-vel kötött megállapodás
alapján 791 fő tett eredményes vizsgát
és szerzett új képesítést.
 Hátrányos helyzetű nagycsaládosok
3922 fő/
104 706 000 Ft

 Hátrányos helyzetű kétgyerme
kes családok
302 fő/
13 876 000 Ft

 Gyermeküket
egyedül nevelő
szülők
1237 fő/
53 747 000 Ft

N
 y. katonák
7802 fő/
216 531 000 Ft

 Pályakezdők
699 fő/
21 358 000 Ft
 Honvédségi
nyugdíjasok
2291 fő/
56 587 000 Ft
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H
 ozzátartozók
6550 fő/
232 756 000 Ft
B
 alesetet
szenvedettek és
hozzátartozóik
967 fő/
35 459 000 Ft

A katonák munkaerőpiaci
reintegrációjának segítése

A közalapítvány 2008-ban a Honvédelmi Minisztérium egyetértésével úgy
döntött, hogy a munkaerőpiaci képzés
finanszírozása bővítésének érdekében
részt vesz az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus által meghirdetett
pályázaton. A benyújtott „Katonák munkaerőpiaci reintegrációjának képzési
programja” című pályázatot a brüsszeli
pályázati iroda, az FMO (Financial Mech
anism Office) 2009. április 30-án elfogadta. A támogatott projekt célcsoportjai a személyi állományba tartozókon
kívül az 1990 és 2010 között különböző
időszakokban a honvédségtől kivált hivatásos, szerződéses katonák, valamint
közalkalmazottak voltak. Kiemelt jelentőséggel bírt, hogy a nyugállományba,
nyugdíjba vonultak is lehetőséget kaptak a részvételre. A megkötött végrehajtási szerződés alapján a programot
2009. július 11. és 2011. április 30. között
kellett végrehajtani. A közalapítvány
konzorciumot hozott létre, melynek
tagjai a Katonák a Törvényességért és a
Jogbiztonságért Közhasznú Alapítvány,
a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem és a Norvég Védelmi Akadémia voltak. A konzorcium a „Tégy önmagadért!”
felhívás keretében 18 ezer főt szólított
meg. Összesen 5190 fő regisztrált a
programba, illetve jelentkezett a képzésre. A jelentkezők köréből 3046 fő
a munkaerőpiaci felkészítést szolgáló
orientációs képzés résztvevője volt.
OKJ-s szakképzésben 2144 fő vett részt
– ebből 1237 fő a közalapítvány szervezésében – és tett eredményes vizsgát.
A Kiválás 2010–2011 című szociológiai
kutatás, valamint a közalapítvány által
kiadott Sikersztori című kiadványban
összegzett tapasztalatok a konzorcium eredményes munkáját támasztották alá.

Nyári táborokba várták az
igényjogosultak gyermekeit
Balatonakarattyán
A projekt zárójelentését az FMO
2012. augusztus 28-án elfogadta.
1990 és 2019 között 4453 fő részesült összesen 388 millió forint képzési támogatásban. A munkaerőpiac
kedvező változása és a felnőttképzés rendszerének átalakulása jelentősen csökkentette a támogatásért
pályázók számát. Erre tekintettel
a közalapítvány 2019-ben a pályázati lehetőséget határozatlan ideig
felfüggesztette.

Kiemelt célunk
a családsegítés

Fotó: archív

Az alapító alapvető célként határozta meg a személyi állomány körében
a családsegítést. A támogatott szociálisan rászoruló nagycsaládok, gyermekét
egyedül nevelő szülők, gyermekes pályakezdők csoportja 2015-től kibővült a
kétgyermekes családokkal. A közalapítvány, együttműködve a katonai szervezetek humánszolgálataival, különösen
nagy figyelmet fordított a gyermekét
egyedül nevelő szülőkre. Kérelmeikből
kitűnt, hogy a lakhatással, a gyermekneveléssel és a hiteltörlesztéssel összefüggő költségek jelentenek nagy terhet
számukra. Több esetben tapasztalható
volt, hogy a korábban felvett, főként
lakásvásárlási hiteleket nem tudták törleszteni. Körükben ez több esetben az
ingatlan árveréséhez, kényszer-eladósodáshoz, illetve a tartozás illetményből való levonásához vezetett. Az albérletbe került csonka családok nehezen
tudták fizetni a magas albérleti díjakat,
a rezsiköltségeket, amelyek jelentősen
csökkentették a megélhetésre fordítható jövedelmüket. A gyermektartás fizetésének elmaradása miatt a gyermekek
nevelésével, iskoláztatásával, egészségügyi ellátásával kapcsolatos költségekhez kértek segítséget. A családfenntartó
tartós betegsége miatt is több esetben
nyújtott segítséget a közalapítvány.
Új helyzetet teremtett a COVID–19
vírus okozta helyzet miatt állásukat
vesztett családtagok fizetésének kiesése, amely szintén szükségessé tette
a családok segélyezését.
A MH szociális gondoskodási körébe
tartozók szociális támogatása területén
a közalapítvány együttműködik a Magyar Honvédség Parancsnoksága Személyzeti Csoportfőnökségével, az MH
Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnoksággal (MH KIKNYP),
nyugállományú és bajtársi egyesületekkel, érdekvédelmi szervezetekkel.

Széles körű segélyezés

Szociális segélyben elsősorban az alacsony nyugdíjjal rendelkezők, a ked-

vezőtlen élethelyzetben lévő idősek,
betegek, anyagi gondokkal küzdők
részesülhetnek. Ugyanakkor a közalapítvány kiemelten kezeli azon egyedül élőket, illetve egy nyugdíjból élő
házaspárokat, akik a szegénységi küszöb alatt élnek. Segíteni kell azokon
az özvegyeken is, akiknek az ideiglenes özvegyi nyugdíját megszüntették,
öregségi nyugdíjra jogosultságuk még
nincs, elhelyezkedni nem tudnak, ezért
súlyos megélhetési gondokkal küzdenek. A nagyon időseknél jelentkezik az
önálló életvitelre való alkalmatlanság
miatti idősotthoni elhelyezés szükségessége. Az idősotthonban élők közül
elsősorban azok fordulnak a közalapítványhoz, akik a növekvő térítési díjakat, gyógyszerköltségeket már nehezen vagy egyáltalán nem tudják fizetni,
hozzátartozójuk nincs, ezért lakhatásuk veszélybe kerülhet. Természetesen
ezek a problémák a közalapítvány által
nyújtott szociális segéllyel csak átmenetileg kezelhetők, megoldást nem jelentenek. Tapasztalható több esetben,
hogy a rossz szociális helyzetben élők
anyagi segítséget, illetve gondoskodást
a családjuktól és mástól sem kapnak.
A közalapítvány megalapítása óta eltelt időszakban összesen 23 770 fő 735
millió forint összegben részesült szociális segélyben.
Az MH KIKNYP-nél tevékenykedő
érdekvédelmi beosztottak (a szociális gondoskodás feladatait végző állo
mány) lelkiismeretes munkája a biztosítéka annak, hogy a szociálisan
rászorulók gondjait a közalapítvány
kezelni tudja. Továbbra is tapasztalható, hogy a nyugdíjasklubok és -egyesületek tagjai, de főként a szervezeten
kívüliek a szükségesnél kevesebb információval rendelkeznek a részükre
adható támogatásokról, segélyezésük
lehetőségeiről.
A családsegítés eszközrendszerének bővítését szolgálta a 2017-ben
bevezetett gyermeküdültetési támogatás. A közalapítvány szociális rászorultság alapján támogatja a személyi állományba tartozó családok,
illetve az MH szociális gondoskodási körébe tartozók 8–13 év közötti
gyermekeinek, árváinak, félárváinak
üdültetését. Az MH Rekreációs Kiképző és Konferencia Központtal megkötött együttműködési megállapodás
alapján Balatonakarattyán 2019-ig
513 gyermek üdült, amelyet a közalapítvány 25,3 millió Ft-tal támogatott.
A szülők és a gyermekek körében
a gyermeküdültetés kapcsán végrehajtott felmérés igazolta a támogatás
szükségességét és hasznosságát.

Szoros kapcsolatban az együtt
működő szervezetekkel
A Honvédelmi Minisztérium támogatásával a közalapítvány által elért
eredményekhez jelentősen hozzájárultak az együttműködő honvédelmi
szervezetek, nyugállományú klubok
és egyesületek, érdekvédelmi szervezetek. Munkájukat megköszönjük,
együttműködésükre a továbbiakban is
számítunk!
A közalapítvány ezúton is nagy tisztelettel megköszöni az alapítók, valamint korábbi vezető tisztségviselők
(közalapítványi elnökök, kuratóriumi
tagok) lelkiismeretes és szakszerű
munkáját, amely biztosította, hogy
eredményesen szolgálhattuk a személyi állományt és a gondoskodási körbe
tartozókat.
Szabó József ezredes,
a közalapítvány elnöke

MH Szociálpolitikai
Közalapítvány

Adószámunk: 19637482-1-41
Elérhetőségünk:
Cím: 1885 Budapest, Pf.: 25.
Telefon: +36 1 474 1594;
HM: 02-222-094
Honlap: https://www.hka.hu
Kapcsolat: titkarsag01@hka.hu
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Célunk a fővárosban élő
rászorulók támogatása
Budapest Helyőrség Szociális Alapítvány

Alapítványunkat 1993 októberében Kelemen István vezérőrnagy, akkori helyőrségparancsnok
hozta létre a Budapest területén élő rászoruló, nehéz élethelyzetben lévő nyugállományú tisztek,
tiszthelyettesek, nyugállományú honvédségi közalkalmazottak, polgári alkalmazottak, illetve
a honvédségi özvegyek anyagi támogatására. Ez 2014-ben kiegészült az – otthonában vagy
intézetben – állandó gondozásra szoruló, az alapítvány gondoskodási körébe tartozó személyek
életminőségének, a krónikus betegellátásukat végző intézet ápolási feltételeinek javításával.

Folyamatosan
végzett feladataink

Az alapítványi célok elérése érdekében
a következő feladatokat végezzük, immár közel harminc éve:
a nehéz anyagi viszonyok között élő
honvédségi nyugdíjasok eseti segélyezését az előre nem látható, váratlan,
súlyos élethelyzetek (közvetlen hoz
zátartozó – férj, feleség, gyermek –
halála, súlyos betegség stb.) esetén;
a halmozottan hátrányos helyzetben
lévő személyek, rehabilitáltak és hadirokkantak, illetve az elhunyt – hivatásos és szerződéses (továbbszolgáló)
– katonák özvegyeinek és – egyedi elbírálás alapján – egyenes ági leszár
mazottjának anyagi segítését;
a nehéz anyagi viszonyok között élő
nagycsaládosok és gyermeküket egye
dül nevelők eseti segélyezését (többek
között súlyos betegség, rokkantság,
halálozás bekövetkezésekor);
a hivatásos és nyugállományú, illetve rehabilitált katonák, honvédségi
alkalmazottak és családtagjaik közösségi, szolidaritási, bajtársi szellemét
elősegítő, a hagyományokat erősítő
rendezvények támogatását, az ala-
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pítványi célok érdekében adománygyűjtő jótékonysági rendezvények
szervezését;
a temetőkben lévő katonasírok gondozásának elősegítését a rászorulók
támogatásával;
az – otthonában vagy intézetben – állandó gondozásra szoruló személyek
részére az ápolás ideje alatt anyagi
segítségnyújtást kulturális, informatikai és egyéb szükségleteik, igényeik
kielégítése érdekében;
az állandó gondozásra szoruló, krónikus betegségben szenvedő személyek ellátását végző intézetek részére
– a magas színvonalú ellátás érdekében – modern gyógyászati eszközök,
berendezések beszerzését, az intézet egészségügyi szakállományának
szakmai fejlődését elősegítő képzések szervezését, illetve az azokon való részvétel támogatását;
az alapítvánnyal együttműködő középiskolák tanulói részére, közösségi
szolgálatuk teljesítéséhez, az alapítványi célokhoz kapcsolódó elfoglaltság biztosítását a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben
foglaltaknak megfelelően.

A legszélesebb körhöz eljutni
Az alapítvány kuratóriuma természetesen 1993 óta többször megváltozott,
de a stafétabotot átvevők mindig fontosnak tartották az alapító okiratban
meghatározott célok megvalósítását.
Az eredeti kuratóriumnak már csak az
idén 87 éves Pataki József nyugállományú alezredes volt tagja, aki a lehetőségeihez képest tevékenyen vesz részt
az alapítvány munkájában. A kuratórium mintegy húsz évig kizárólag olyan
aktív és nyugállományú katonákból
állt, akik elsősorban a volt MH Budapesti Helyőrség-parancsnokságon teljesítettek szolgálatot. 2014-től olyan
személyekre cserélődtek a tagok, akik
már más katonai szervezeteknél teljesítettek szolgálatot, illetve olyan polgári személyekre, akik fontosnak tartják
az alapítvány alapító okiratában meghatározott célok megvalósítását. Ezzel
a vegyes összetétellel biztosítva van,
hogy az alapító szándékainak megfelelően az alapítvány el tudjon jutni a
budapesti nyugállományúak lehető
legszélesebb rétegeihez, így jók a kapcsolataink a Budapesti Nyugállományuk Klubjával, a Bajtársi Egyesületek

Országos Szövetségének egyesületeivel, valamint más, katonákkal foglalkozó szervezetekkel.
Az alapítvány állami támogatásban
nem részesül, csak magánszemélyektől, gazdálkodó szervezetektől érkező
– ideértve az 1%-os felajánlásokat is –,
illetve saját szervezésű rendezvényein
gyűjtött adományokból finanszírozza céljainak elérését. Az alapítvány a
szükséges adminisztrációs költségeken (könyvelői, jogtanácsosi díj, banki,
postai költségek) felül teljes bevételét
céljainak megvalósítására fordítja; az
alapítvány tisztségviselői semmilyen
juttatásban nem részesülnek. Így alapításunk óta alapítványunk céljainak
megvalósítására több mint százmillió
forintot fordítottunk.

Fotó: Love photo created by pressfoto;
Food photo created by freepik - www.freepik.com; archív

Változatos programok,
jótékonysági rendezvények

Programjaink finanszírozására 2014től kezdődően évi két alkalommal
(tavasszal, illetve nyár elején az egész
ségügyhöz, illetve ősszel az idősek
világnapjához kötődően) jótékonysági
koncerteket szervezünk a Stefánia
Palota – Honvéd Kulturális Központban. Az ezeken a rendezvényeken fellépő művészek fellépti díj nélkül vállalják a szereplést; csak néhány nevet
említenék meg: Karsai István, Peller
Anna, Poór Péter, Vincze Lilla, Budapest Ragtime Band, Készenléti Rend
őrség Zenekar. Az itt befolyt összeget
– több mint tízmillió forintot – az egészségügyhöz kötődően az idősellátás
színvonalának emelésére fordítottuk.
Egyebek mellett vízcsapokat, a vérnyomásmérőkhöz szükséges újratölthető
elemeket, a betegek mozgását segítő
elektromos járművekhez akkumulátorokat, hűtőgépeket, kórházi bútorokat,
a betegellátást megkönnyítő eszközöket (például a betegek állapotát stabilizáló, felfekvést gátló terápiás légmatracokat) szereztünk be és adtunk
tartós használatba a krónikus betegellátást végző egészségügyi szervezeteknek. Ezek mellett olyan rendezvények
megszervezését támogattuk, amelyek
mosolyt és egy kis fényt csaltak az ápolásra szorulók arcára-lelkébe, valamint
elősegítették az ápolásban részt vevők
regenerálódását.
Az idősek világnapja alkalmából
szervezett jótékonysági rendezvények
bevételét – az alapítás óta – karácsonyi
ajándékcsomag-akció megvalósítására fordítjuk. A csomagokat az elmúlt
években műsor keretében adtuk át.
Sajnos a koronavírus-járvány miatt
2020-ban, ettől eltérően, házhoz szállítottuk a tartós élelmiszereket tar-

Mottónk: „Adni jó!”

talmazó csomagokat; a kiszállításban
dr. Keszthelyi Gyula dandártábornok
és Gulya-Szárnyasi Maya kuratóriumi tagjaink, valamint az MH vitéz
Szurmay Sándor Budapest Helyőrség
Dandár voltak a segítségünkre. Itt kell
megemlíteni: az alapító Kelemen vezérőrnagynak a rászoruló bajtársak
támogatására irányuló gondolatát
a helyőrségparancsnokok magukévá
tették, és lehetőségeikhez képest maximálisan támogatják az alapítvány
munkáját.
2015 óta nonprofit alapon, 400 fő
részvételével szervezzük meg a nagy sikerű Katonagenerációk a Dunán – Hajókirándulás Visegrádra című programot,
amelyen anyagi lehetőségeink függvényében vendégül látjuk 20-25 olyan
bajtársunkat és családját, akik az adott
évben kiemelkedően vették ki részüket
a feladataik végrehajtásában.
Alapítványunk kiemelt figyelmet fordít a tartósan beteg, illetve az elhunyt
bajtársak családjainak támogatására.
Az elmúlt években több mint ötmillió
forint adományt folyósítottunk tartós
gyógykezelés finanszírozására, illetve
temetési segélyként. E tevékenység
anyagi fedezetét alapvetően gyűjtések
révén biztosítottuk; a befolyt összegeket teljes mértékben a segítséget kérők részére utaltuk tovább.
Az egyik nemzetközi szinten is jelentős biztosítótársasággal való együttműködés keretében az alapítvány kísérleti projektet indított egy tragikus
hirtelenséggel elhunyt bajtárs kiskorú
gyermekének támogatására; a program tapasztalatai a többi katonaárva
támogatásának módozataihoz nyújtanak kellő alapot.
Együttműködési megállapodás alapján közösségi szolgálatot teljesítő középiskolai tanulók segítik a változatos
alapítványi munkát. Tevékenységükből kiemelkednek a hősök napjához
és a halottak napjához kapcsolódó,
a Farkasréti temető VK (volt katonai)
parcelláiban lévő hősi sírok szakértelmet nem igénylő karbantartásai, illetve a krónikus kórházi betegek részére
adott ünnepi, alkalmi műsorok.

Az elmúlt év alapítványunkra is jelentős negatív hatást gyakorolt: nem volt
lehetőségünk jótékonysági rendezvények tartására és a hajókirándulás
megszervezésére, a gazdasági helyzet következtében az adakozó kedv is
megcsappant. Ennek ellensúlyozására
új ötletekkel próbáltunk szert tenni bevételre: ilyen volt Németh Klára kuratóriumi tag kezdeményezése, aki saját
készítésű maszkjait ajánlotta fel a támogatásért cserébe. Természetesen,
amint ez lehetséges lesz, új erővel kezdünk neki a hagyományos, nagy sikerű rendezvények szervezésének, hogy
minél több segítséget nyújthassunk a
rászoruló bajtársainknak, hiszen a kuratórium mottója: „Adni jó!”, és ennek
megvalósításáért dolgozunk.
A tavalyi év jó híre, hogy a 2009-es
válságot követően elvesztett közhasznú státuszunkat kemény munka árán
visszakaptuk, így az alapítvány céljait
támogató gazdálkodó szervezetek a
korábbinál kedvezőbb feltétekkel tudnak támogatni bennünket.
A lehetőségekhez képest 2021-ben
is igyekszünk megrendezni a már tradicionálisnak mondható rendezvényeinket (jótékonysági estek, hajókirándulás, karácsonyi ajándékcsomag
akció), s továbbra is célunk a közhasznúságból adódó előnyök kihasználása,
az 1%-os felajánlások mértékének növelése annak érdekében, hogy minél
több bajtársunknak tudjuk megkön�nyíteni az életét.
Kökény Lászlóné őrnagy,
a kuratórium elnöke

Budapest Helyőrség
Szociális Alapítvány

Adószámunk: 18054437-1-43
Elérhetőségünk:
Cím: 1112 Bp., Budaörsi út 49/53.
Honlap: http://www.bhsza.hu/
Kapcsolat: bhsza93@gmail.com
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családsegítés, szociális
munka, ismeretterjesztés

Bajtársainkért Alapítvány

Ülésezik
az alapítvány
kuratóriuma

Céljainkról röviden

Az alapítvány tágabb céljai között
szerepel a szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozásának
támogatása, ismeretterjesztés, a honvédelem népszerűsítése, kulturális
tevékenység, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.
A szociális és karitatív tevékenységen kívül támogatja a honvédelmet,
a hazaszeretetet, a bajtársiasságot
népszerűsítő rendezvények megtartását, lehetőségei szerint hozzájárul
azok költségeihez. Az alapítvány működését illetően fontos megjegyezni,
hogy a civil szervezet közvetlen politikai tevékenységet (pártpolitikai tevékenységet; országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati
választáson jelöltállítást) nem folytat.
Nagyon fontosnak tartjuk a társadalmi szolidaritás általános szintjének
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emelését azon személyek irányában,
akik egész életükben a hazánkat szolgálták és mára már idősek vagy betegek lettek, illetve nehéz helyzetbe
kerültek.
Az alapító Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének mintegy 8000
tagja van. Az alapító okirat szerinti
ellátási (segélyezési) kötelezettség elsősorban a szövetség tagjaira vonatkozik. Fontos társadalmi küldetésnek
tartjuk az egykori katonák méltó társadalmi megbecsülését, az idősebb
korosztály és azon belül is az egykor
a hazát, nemzetünket sokáig szolgáló
honvédek iránti tisztelet kialakulásának elősegítését a fiatalok körében.

Gazdálkodásunkról

A korábbi években megtartott „honvédbálok” bevételéből, valamint a
honvédségi ipari vállalatoktól jelentős
anyagi támogatást kapott az alapít-

vány. Sajnos ezeket az eseményeket ma már nem rendezik
meg, és gyakorlatilag a vállalati
támogatások is megszűntek. Az
alapítvány jelenleg a mintegy
3 millió forint összegű törzs
vagyonával gazdálkodik, amelyet azonban, érthető okokból,
folyó kiadásokra a legkisebb mértékben sem kíván felhasználni. Mindezek
okán a szervezet funkcionális működése korlátozott. Az alapítvány minden tisztségviselője önként, társadalmi munkában végzi feladatait.
Az alapítvány tevékenységének a
kezdetektől szerves részét képezi
a BEOSZ alaprendeltetésből adódó
feladataiban történő közreműködés.
Tevékenysége összhangban van a szövetség elnöksége által kitűzött célokkal, munkamódszerében pedig meghatározó az együttműködés, az együtt
dolgozás, a kölcsönös tájékoztatás és
a problémák megoldására irányuló
határozott törekvés.
2015-től a források (bevételek) folyamatos csökkenése miatt az alapítvány
egyre nehezebben tudta teljesíteni
küldetését. Ezen időszakban az alapítvány vagyona befektetési jegyekben
volt lekötve, ami gyakorlatilag lehetetlenné tette a rugalmas hozzáférést.
Az egyéb támogatási formákból eredő
bevételek radikális csökkenése következtében csak minimális összegek
álltak rendelkezésre a legnehezebb
körülmények között lévő családok,
hátrányos helyzetben lévő kisközösségek támogatására. Mindezek mellett
a kuratórium folyamatosan figyelemmel kísérte a feladatok megvalósításának anyagi biztosítását. A működésre
a rendelkezésre álló anyagi eszközökkel való takarékos, gazdaságos és előrelátó gazdálkodás volt jellemző.

Fotó: BEOSZ-archív

A Bajtársainkért Alapítványt a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ) 1993-ban
alapította a Magyar Honvédség önhibájukon kívüli hátrányos helyzetbe került aktív, valamint
nyugállományú tagjainak karitatív támogatása érdekében. Az alapítvány fennállása óta támogatja az alapító szervezetbe tömörült egyesületek szervezeti működését és – anyagi lehetőségei
függvényében – végzi a hátrányos helyzetbe került katonák szociális ellátását.
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A Honvédelmi Minisztérium
negyedévente megjelenő kiadványa
honvédségi nyugállományúaknak
és nyugdíjasoknak
A KIADÁSÉRT FELEL:
Dr. Ruszin Romulusz
humánpolitikáért felelős
helyettes államtitkár
BEOSZ-tagok találkozása a honvédelmi miniszterrel
Pákozdon

Megújítottuk működésünket,
tevékenységünket

2017-ben a BEOSZ vezető testületének tagjai megkezdték az alapítvány
tevékenységének megújításával kapcsolatos előkészítő egyeztetéseket.
Áttekintették az eddigi eredményeket
és elemezték az alapítvány korábbi tevékenységét. Végül arra az álláspontra
jutottak, hogy szükség van a változtatásra, a kuratórium átalakítására.
Elő kellett készíteni az alapító okirat
módosítását, meg kellett tenni az átalakításhoz szükséges további jogi és
személyi lépéseket. A személyes megkeresések és elbeszélgetések eredményeként a korábbi háromfős helyett
ötfős kuratórium és háromfős felügyelő bizottság állt fel. Az új összetételű
testületekben napjainkra stabilizálódott a helyzet.
2019-től Szabó József ny. ezredes vezetésével egy tevékeny és tenni akaró,
most már hétfős kuratórium kezdte
meg munkáját, amelynek tagjai: Homola Csaba ny. dandártábornok, elnökhelyettes; Miheller Imre ny. alezredes, titkár; dr. habil Holló József ny.
altábornagy, Katona József ezredes,
Anda Ivánné ny. törzszászlós. (A kuratórium egy fővel való kiegészítése folyamatban van.)
Az alapítvány a honvédelmi miniszter által, támogatási szerződés alapján,
2019-ben 10 millió forint, majd 2020ban 12 millió forint támogatásban részesült. A teljesítések során kiemelt
figyelmet fordítottunk azon elvárásra,
amely szerint – a rászorultságot is figyelembe véve – a BEOSZ tagszervezeteinek azon tagjai részesüljenek támogatásban, akik idős koruk ellenére
is aktívan részt vesznek a szövetség
munkájában. Kötelezettségünk volt,
hogy a honvédelmi miniszter által
biztosított támogatás teljes nettó ös�szegét eljuttassuk a támogatottakhoz,

amely két év alatt közel 400 főnek jelentett a rászorulás mértéke szerint kisebb-nagyobb összegű segítséget.
Elkötelezettek vagyunk abban, hogy
a Bajtársainkért Alapítványnak a jövőben is folytatnia kell karitatív tevékenységét. Reméljük, hogy a fentiek
alapján bizonyosággá vált: a személyi
jövedelemadó terhére tehető 1%-os
felajánlások minden forintja – amen�nyiben kedvezményezettként a Bajtársainkért Alapítványt jelölik meg – teljes
összegben rászoruló bajtársainkhoz
jut el. Ezért is van szükség mindenki
támogatására.
Szabó József
ny. ezredes
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hasznos tanácsok

Hogyan igényeljek

szociális segélyt?

A segélyezés területén segít eligazodni az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó
Parancsnokság (KIKNYP) szociális és kegyeleti szakterületének országos koordinátora,
az MH Szociálpolitikai Közalapítvány Kuratóriumának tagja, Mészáros Károly őrnagy.

A veteránok, obsitosok
és családjaik segítése

Szűcs Imre ezredes, a KIKNYP parancsnoka az Obsitos magazin legutóbbi
számában jelezte: a kapcsolattartás
formáinak kibővülésével az „érdekvédők” is lehetőséget kapnak arra, hogy
az olvasókat érintő fontos témákat
közérthető módon megosszanak e lap
hasábjain. Tekintve, hogy ennek a lapszámnak kiemelt témája a Honvédelmi
Minisztérium (HM) és a Magyar Honvédség (MH) által a nyugállományúak,
honvédségi nyugdíjasok, katonaözvegyek és hozzátartozóik számára biztosított jogosultságok közül a segélyezés,
ezért erről a különleges segítségnyújtási formáról szeretnék pár gondolatot
papírra vetni, néhány praktikus tanácsot adni.
A katonák és hozzátartozóik mindig is egy nagy családot alkottak, így
minden hadsereg már kezdetektől
fogva segíti veteránjait, obsitosait és
családjaikat. Magyarországon törvény szabályozza a katonák, az állami alkalmazottak és a hátramaradott
családtagok segélyezésének módjait.
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Ezt a hagyományt folytatva a honvédelmi tárca és a Magyar Honvédség
felső vezetése a személyi állomány
szociális biztonságérzetének erősítése érdekében hozta létre 1990 májusában a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Alapítványt, amely jelenleg
közalapítványként segíti a szociális
gondoskodási körbe tartozókat. A segélyezés szabályai szolgáltatási szabályzatban rögzítettek. Az alapítványi
támogatáson túl a honvédelmi tárca
egyedi elbírálású segéllyel is segíti
a különlegesen nehéz élethelyzetbe
kerülteket, amit magasabb összegű
segélyezésnek (MÖS) is neveznek. Ez
a segélyezés az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról
szóló 12/2013. (VIII. 15.) HM-rendelet
22. §-ában van szabályozva.

Ki jogosult segélyre?

Kik azok, akik a segélyezésnek ezen
formáit igénybe vehetik az MH szociális gondoskodási köréből?
Nézzük az alapítványi támogatás
igénybevételének feltételeit, a segélyezési eljárást!

Alapítványi támogatást kérhetnek
a nyugállományú katonák (ideértve a
szolgálati járandóságban részesülőket
is), a honvédségi nyugdíjasok (legalább
10 év honvédségi munkaviszony megléte esetén), özvegyeik és árváik, valamint azon volt sorkatonák, akik hadkötelezettséggel összefüggő balesetet
szenvedtek, és az MH szociális gondoskodási körébe tartozó hozzátartozóik.
A kuratórium a szociális rászorultságot az életkörülmények, a vagyoni és
szociális helyzet, az egészségi állapot,
valamint a táblázatban rögzített egy
főre eső nettó jövedelem együttes értékelésével állapítja meg.
A segélyezés megkezdése előtt javaslom, hogy a kérelmező vegye fel
a kapcsolatot a megyeszékhelyeken
működő hadkiegészítő és toborzóirodák munkatársaival (az irodák címe a
Egy főre eső nettó
jövedelem

A szociális segély
összege

80 000 Ft alatt

60 000 Ft

80 000–100 000 Ft között

55 000 Ft

100 000–131 000 Ft között

45 000 Ft

www.hadkiegeszites.
hu honlapon megtalálható). Kollégáim
a segélyezés megindításától a kérelemnek a közalapítvány részére történő
megküldéséig segítik
a jogosultakat. A járványügyi veszélyhelyzetben az ügyintézés online és telefonon történik,
míg a mindennapokban lehetőség van
a személyes egyeztetésre is. Érkezhet
a területileg illetékes irodához már
kitöltött és véleményezett kérelem a
honvédségi nyugdíjaskluboktól, érdekképviseleti szervezetektől is. Ekkor
a vezetőségnek a kérelemhez csatolnia kell az érintett szociális helyzetére
vonatkozó részletes indoklását, amelyet a javaslattevő szervezet vezetője
aláírásával lát el.

Forrás: archív ; Business photo created by katemangostar;
Business photo created by bearfotos - www.freepik.com

Hasznos tudnivalók

A kérelmet kitöltött és aláírt „Segélykérő lapon” szükséges benyújtani.
A nyomtatványt le lehet tölteni a közalapítvány honlapjáról (http://hka.hu/
dokumentumok/letoltheto-dokumentumok/), amelynek kitöltésében az
érdekvédelmi szakemberek segítséget
nyújtanak.
Minden segélykérelemhez másolatban csatolni kell olyan dokumentumokat, amelyek a kérelem megalapozottságát alátámasztják:
a közös háztartásban élők jövedelemigazolását (nyugellátásban részesülők NYUFIG- igazolása, nyugdíjszelvény, bankszámlakivonat);
honvédségi nyugdíjas esetén a jogosultság igazolását, amelyet az irodák
csatolnak a kérelemhez az érdekvédelmi nyilvántartásban szereplő
adatokból;
tartós betegség esetén az arról szóló orvosi igazolást, és az utolsó havi
gyógyszerköltség számláinak, illetve
az orvos vagy a gyógyszerész által kiállított, beárazott havi gyógyszerigazolásnak a másolatát;
a lakás vagy ingatlan rezsiköltségéről,
a közös költségről, a lakás bérlése
esetén a bérleti díjról szóló – a beadás időpontja szerinti – utolsó havi
igazolást (banki kivonat, számlák,
csekkek másolata).
Az eredeti dokumentumokat az iroda munkatársai a másolást követően visszajuttatják az érintett részére.
Az összeállított és véleményezett kérelmet az irodák eljuttatják a közalapítvány részére. A döntést megelőző

hónap 10-éig beérkező kérelemről az
MH Szociálpolitikai
Közalapítvány Kuratóriuma
dönt.
A határidőn túl
beérkező kérelmek
megtárgyalása a kuratórium következő
ülésén történik meg.
Pozitív bírálat esetén
a megítélt segélyt a kérelmező által meghatározott számlára
vagy postai címre küldik meg. Alapvetően a közalapítvány egy személyt
évente egy alkalommal segélyez, de a
különlegesen nehéz helyzetbe kerültek
még egy alkalommal támogathatók.
Segélyben részesíthető továbbá
az a rendkívül súlyos élet- és anyagi
körülmények közé került személy is,
akinek az egy főre eső havi nettó jövedelme meghaladja a 131 000 forintot. A közalapítvány így segítheti azt is,
akinek önhibáján kívül nagy összegű,
6 hónapot meghaladó hiteltörlesztése vagy lakhatással kapcsolatos fizetési hátraléka, illetve súlyos betegség
kezeléséhez szükséges igazolt gyógyszerköltsége van, vagy éppen váratlan
kiadások rendezésére vonatkozó fedezettel nem rendelkezik.

Adható, de nem járandóság

A segélyezés fontos elve, hogy a támogatás kérelmezhető és adható, de nem
járandóság. A kérelmek elbírálásakor
a kuratórium körültekintően, alapvetően a szociális rászorultság figyelembevételével hoz döntést, a megküldött anyagban szereplő információk
alapján.
Következzék néhány fontos adalék
a magasabb összegű segélyhez (MÖS).
Magasabb összegű segélyt kérhetnek a nyugállományú katonák (ideértve a szolgálati járandóságban részesülők is), a honvédségi nyugdíjasok,
elhunytuk esetén közeli hozzátartozóik; az állomány elhunyt tagjának, az
elhunyt honvédelmi alkalmazottnak,
az elhunyt közalkalmazottnak az özvegye, élettársa, szülője, árvája; azok,
akiknek szolgálati viszonya szolgálati
kötelmekkel, illetve honvédelmi alkalmazotti jogviszonya, közalkalmazotti
jogviszonya munkahelyi kötelmekkel
összefüggő baleset, betegség miatt
szűnt meg, illetve azon egykori állományba tartozók, akiknek „Hazáért Érdemjelet” adományoztak, valamint elhalálozásuk esetén özvegyük, árvájuk.
Ezt a segélyezési formát a HM közigazgatási államtitkára mérlegelés
alapján engedélyezheti, alapvetően

a különlegesen nehéz élethelyzetbe
kerültek számára. Magyarázatul álljon itt néhány példa a különlegesen
nehéz helyzetre: kikapcsolták/kikapcsolják a közműveket, nincs elegendő
pénz a napi étkezésre, veszélybe került a lakhatás tűz-, vízkár esetén. Természetesen minden élethelyzet más
és más, ezért ne akadályozzon senkit
sem a kérelem benyújtásában az, hogy
a felsoroltak között nem talált a saját
helyzetére pontosan illőt.
A kérelmet az ehhez rendszeresített
formanyomtatványon a megyeszékhelyeken működő hadkiegészítő és
toborzóirodákon kell leadni. A kérelem
összeállításában segítséget nyújtanak a szociális gondoskodás területén
dolgozó munkatársak. A kérelemhez
csatolt dokumentumok alapvetően
megegyeznek a közalapítványi segélyezéshez szükséges csatolmányokkal.
Fontos, hogy a MÖS igénylése esetén
kollégáim környezettanulmányt készítenek a kérelmező lakóhelyén.
A segélykérelmek elbírálása többlépcsős, és hosszabb időt vesz igénybe, hiszen először azt szervezetünk
parancsnoka véleményezi és felterjeszti a HM Védelemgazdasági Hivatal
főigazgatója útján a HM közigazgatási
államtitkára részére.
Mészáros Károly
őrnagy

Remélem, segítettem a szociális gondoskodási körbe tartozók segélyezésének pontosításában, a segélykérelmek benyújtásához pedig némi
gyakorlati tanáccsal szolgálhattam.
A legfontosabb, ha nehéz anyagi
helyzetbe került: merjen segítséget
kérni tőlünk, hiszen a honvédelmi tárca és a Magyar Honvédség nem feledkezik el önről!

2021/2. 25

beszámolók, tudósítások

A Hosz érdekképviseleti és érdekvédelmi
munkája itthon és külföldön
A honvédségen belül működő társadalmi szervezetek közül a Honvédszakszervezet az egyedüli,
amely jellegénél fogva és kapcsolatrendszerén keresztül (Liga- és EUROMIL-tagság) az országos és
ágazati szintű tárgyalások mellett a nemzetközi rendezvényeken is jelen van. Ezeken a fórumokon kerülnek terítékre a munka világát érintő legfontosabb kérdések.
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rendfokozatban teljesíthessenek önkéntes katonai szolgálatot. Javaslatot
tettünk arra is, hogy a 60 éven felüli
önkéntes tartalékosok külön állománycsoportba kerüljenek, és a szolgálatellátás közben legyenek tekintettel az életkorukra.

A nyugdíjrendszer
korszerűsítése

A Katonaszövetségek Európai Szervezetében (EUROMIL) való tagságunk
következtében folyamatosan figyelemmel kísérjük a nemzetközi katonai szolgálatellátásban bekövetkezett
változásokat. Ezekről folyamatosan
tájékoztatjuk mind a tagságot, mind
a döntéshozókat.
A Honvédszakszervezet Nyugállományú Tagozata részt vesz a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa
(NYUSZET) munkájában is. A NYUSZET
kikéri a véleményünket, és ezek alapján teszi meg javaslatait a kormányzat részére. Ilyen volt például a svájci
indexálás újbóli bevezetésének kezdeményezése. Viszont ennek a módszernek is lehet hátránya: ha például
a keresetek nem követik az infláció
mértékét, a nyugdíj is visszafogottabb
lesz. A szakszervezet az „együtt sírunk,
együtt nevetünk” elv alapján azt támogatja, hogy a nyugdíjasok és az aktívak
közel azonos módon részesüljenek a
megtermelt jövedelemből.
Az elmúlt időszakban közel mintegy
húszszorosára nőttek a nyugdíjak közötti különbségek. Ennek a problémának a megoldására a járulékplafon
visszavezetését tartom célszerűnek.
A jelentős különbség ellenére, nem értek egyet azokkal, akik az azonos ös�szegű nyugdíjemelést szorgalmazzák.
A nyugdíj az állam és az állampolgár
között létrejött megállapodás, amelynek lényege, hogy az egyén az aktív
élete során befizetett összegből a befizetés és a ledolgozott évek arányában
kapja a járandóságát.

El kellene gondolkodni viszont egy
kompenzáción azok részére, akik a
'90-es évek elején, illetve 2001 előtt
vonultak nyugdíjba, és nyugdíjukat az
alacsony illetmény, illetve a járulékplafon jelentősen csökkentette. Ezért
fordulnak elő olyan helyzetek, hogy
hosszabb szolgálati idővel rendelkező,
magasabb összegű befizetést teljesítő
nyugdíjas társunk 100-120 ezer forinttal kevesebb nyugdíjat kap, mint a volt
beosztottja, akinek a szolgálati ideje
akár 10 évvel is rövidebb volt. A fentiekből is látható, hogy a nyugdíjrendszer komplexitása miatt nincsenek
egyszerű megoldások.
Nemcsak a Honvédszakszervezet,
hanem a Honvédelmi Minisztérium is
kíváncsi minden nyugdíjas kollégánk
véleményére, ezért elindult a Honvédelmi Minisztérium által a nyugállományú katonák és honvédségi nyugdíjasok életkörülményeinek, szociális
és egészségügyi helyzetének, továbbá
a feléjük irányuló gondoskodási, illetve ellátórendszer hatékonyságának és
fejlesztési lehetőségeinek feltárásával
kapcsolatos kutatás.
Sörös István ny. ezredes,
a Hosz Nyugállományú
Tagozat elnöke

Fotó: Hosz-archív

A

konföderációs
Liga-tagságunk
következtében folyamatosan követjük a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán (VKF) folyó tárgyalásokat. A 2021.
január 25-én aláírt bérmegállapodásnak megfelelően 2021. január 28-án
megjelent a 21/2021. (I. 28.) Kormányrendelet, amelynek értelmében ott,
ahol jogszabályi rendelkezés a tárgyév
január hónapjában érvényes minimálbérhez (kötelező legkisebb munkabérhez) kötött juttatást tartalmaz, a 2021.
február 1-jétől érvényes, magasabb
összegű minimálbért kell alapul venni
a számítások során. A már megállapított jogosultságokat, juttatásokat ennek megfelelően kell felülbírálni. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium
(ITM) jelzése alapján, a veszélyhelyzet
megszűnését követően a fenti rendelkezést törvényben szabályozzák.
A jogszabály a szolgálati járandóságban részesülők esetében érinti
a korhatár előtti öregségi nyugdíjak
megszüntetéséről, a korhatár előtti
ellátásról és a szolgálati járandóságról
szóló a 2011. évi CLXVII. törvény 11.§
(1) bekezdésében megállapított kereseti korlát mértékét is. Ebben az esetben is a 2021. február 1-jétől hatályos
minimálbér mértékét kell figyelembe
venni a tárgyév első napján érvényes
minimálbér összegeként a 18 havi keretösszeg megállapítása során.
Fontos feladatunknak tartjuk a szolgálati járandóságú tagjaink képviseletét, így javaslatokat fogalmaztunk meg
az ő helyzetük javítása érdekében.
A javaslataink nagy részét a Honvédelmi Minisztérium befogadta; ennek
megfelelően például, ha az önkéntes
tartalékos katonák a honvédelmi szolgálat ellátásával kapcsolatos tevékenységük során jövedelmet szereznek, az
nem tartozik bele a keresetkorlát mértékébe. Javasoltuk továbbá, hogy a
hivatásos katonai szolgálat alatt megszerzett rendfokozatuknak megfelelő

A tartalékos katona a legjobb

befektetés a jövőbe

A Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ)
megyei szervezeteinek munkájáról
Elődeink nyomában

A hős egri várvédők valós és követendő példát mutattak az utókornak hazafiságból és honvédelemből. Ennek a
nemes örökségnek a jegyében végzik
a honvédelmi hagyományok ápolását
a MATASZ Heves Megyei Szervezetének
tagjai. A közösség első összejövetelei
19 évvel ezelőtt szórakoztató majálisnak és gyermeknapnak indultak, a
programok is ehhez igazodtak. Gondoltak a felnőttekre is, nekik ultipartit,
kispályás focit és közlekedésbiztonsági
vetélkedőt szerveztek. A családi sportnapon később a honvédelmi sportágak
kerültek előtérbe, így azóta különböző
fegyverekkel történő lövészeten, íjászatban, csatacsillag- és kézigránátdobásban versenghetnek a résztvevők.
Ha nem jön közbe a vírusjárvány, akkor 2020 decemberében 20. alkalommal került volna sor a hagyományos,
Mikulás-kupa elnevezésű honvédelmi
erőpróbára, amelyen változatos feladatok vártak volna a jelentkezőkre. Mind
a helyi tartalékos szervezet tagjai, mind
a kívülálló érdeklődők körében kedvelt események visszatérő résztvevői
a német Unterfranken (Alsó-Frankföld)

megyei, illetve a francia Alsó-Normandia (Normadie Sud) tartalékos szervezetének képviselői. Erre az immár
csaknem tízéves múltra visszatekintő s
Európában is egyedülálló hármas partnerkapcsolat teremtett lehetőséget.
A Heves megyeiek elsőként a német,
majd közvetítésükkel a francia katonabajtársakkal írtak alá együttműködési
megállapodást. Ennek jegyében számos alkalommal vettek részt a németországi hammelburgi gyalogostiszti
iskola (Ausbildungszentrum Infanterie)

lőterén rendezett lőversenyen, illetve
Franciaországban a Commando Raid
elnevezésű járőrversenyen.
A katonaszakmai programokra invitált német tartalékosok a kezdetek
óta minden alkalommal karitatív szállítmánnyal érkeznek a megyébe, ahol
kórházakat, szociális intézményeket
és rászoruló családokat támogatnak
adományaikkal.
Közreműködésükkel rendezték meg
minden évben a Német–Osztrák Olimpiai Bizottság által kiírt szintfelmérő

A Bundeswehr Tartalékos Szövetség
delegációja a Honvédelmi Minisztériumban

2021/2. 27

beszámolók, tudósítások

versenyt, amelynek eredményesen
teljesítő résztvevői kiérdemlik az elismerő katonai sportjelvényt.
Az idén – ugyancsak a járványhelyzet
miatt – csupán kis létszámú csapattal
emlékeztek meg az 1943. január 12-én
kezdődött doni áttörés tragikus eseményeiről, amelyben a magyar 2. hadsereg részeként Heves megyéből bevonult katonák is áldozatul estek.
Az évek óta hagyományosan mintegy 80-100 résztvevővel megtartott,
többnyire 40-50 km-es távot érintő
emlékmenetben a helyieken kívül a
szomszédos megyék, valamint a külföldi partnerszervezetek tartalékosai mellett hivatásos, szerződéses és önkéntes
tartalékos katonák hajtanak fejet a világháborús emlékművek talapzatánál.

A közösség erejével szolgálni
a honvédelem ügyét
A MATASZ Pest Megyei Szervezete 2001-es
megalakulása óta aktív tevékenységet folytat a megyében. A szervezet
kiemelten kezeli az önkéntes műveleti tartalékos (ÖMT) és az önkéntes
területvédelmi tartalékos (ÖTT) jogviszonyú katonák rendelkezésre állási
idejükben történő aktivitásának elősegítését, megszerzett katonai képességeik szinten tartásának biztosítását.
Nyolc éve havi rendszerességgel
megtartott lövészeti program a kedvelt „MATASZ–Tavasz” harci túra, ami
tulajdonképpen egy közösségi eseménnyel záruló járőrverseny, de ide
sorolható a fiatalok honvédelmi nevelését célzó, már több mint tíz éve folyó
„Egy nap a honvédelemért” program
rendezése és lebonyolítása is.
A modulrendszerű és a toborzást is
segítő programjaink iránt – amelyeken
együttműködő partnerként sportegyesületek és más szervezetek is rendszeresen részt vesznek – ma már annyira
nagy az igény a megyei települések
és fesztiválok részéről, hogy sokszor
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Közös lövészet
német tartalékosokkal

az okoz fejtörést számunkra, hogyan
feleljünk meg teljeskörűen az esetenként kettő, vagy éppen három egyidejű
felkérésnek.
A Pest megyei szervezetet erősíti:
a ZEN Rendészeti SE által tartott airsoft, a Honvéd Kossuth Lövész Klub
tagjainak légfegyveres lövészeti és
íjászati bemutatói, a fiatalabb korosztályok számára tartott szimulált ejtőernyős célba ugró versenyek és a Báró
Podmaniczky III. János Honvéd Egyesület vegyivédelmi, katasztrófavédel
mi technikai bemutatói. A megyei
szervezet egyik kiemelkedő partnere
az Aeroking Ejtőernyős Klub.
A programok kiszolgálásában részt
vesznek a szervezet aktív tartalékosai.
Az MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi
Ezred 30. Szepessy András Területvédelmi Zászlóaljával, a szentendrei MH
Altiszti Akadémiával, valamint az MH
KIKNYP toborzóival való kiváló kapcsolatnak köszönhetően a programok katonai bemutatói szakszerűek.
Az elmúlt években rendkívül sok
segítséget adott rendezvényeinkhez
a megyei kormányhivatal és a Pest
Megyei Védelmi Bizottság. Utóbbi
a Szentendrei Kinizsi Honvéd Egyesülettel már több éve közösen rendezi
a rekreációs sport- és családi napot.

Honvédelmi
nap Gödöllőn

A megyei szervezet 2014-ben hívta
életre és szervezi a MATASZ Országos
Lőbajnokságot.
A megyei szervezet hadisírgondozó
csoportja számos katonasírt újított fel és
tett rendbe a megyében, és rendszeresen megemlékeznek katonahőseinkről a
Doni Hősök Emléktúráin, a hősök napi és
a különböző katonai hagyományok ápolását szolgáló eseményeken. A megyei
szervezet tagjait egyre többször kérik fel
a különböző hivatalos ünnepségeken,
koszorúzásokon való részvételre.
A fiatalok honvédelmi nevelését
szolgáló „Egy nap a honvédelemért”
elnevezésű honvédelmi napi programjuk ma már olyan népszerűségnek örvend, hogy sok esetben tankerületek,
iskolák készítenek és adnak be pályázatokat azért, hogy az intézményük
adhasson otthont a rendezvénynek.
A MATASZ Pest Megyei Szervezete
ma már a megye egyik ismert és elismert, a honvédelem ügyét szolgáló civil szervezete. Céljait tekintve az eddigi
eredményes úton kíván tovább haladni, széles társadalmi kapcsolatrendszert kiépíteni, tovább erősíteni saját
közösségét, és a közösség együttes
alkotóerejével megfelelni az újabb kihívásoknak, programjaival pedig szolgálni a honvédelem ügyét.

Fotó: MATASZ-archív

Csatajelenet
Budakeszin

Legyünk barátok
békeidőben és a bajban is

Az országos szervezet létrejöttét követően, 2001. szeptember 10-én alakult
meg a MATASZ Csongrád-Csanád Megyei
Szervezete.
Sorra bontottak zászlót a megyei
nagyvárosokban és kistelepüléseken
a helyi szervezetek, egyesületek, amelyek hamar bizonyították létjogosultságukat. A kétezres évek elején a megyénkben még mindig sok középkorú
katonaviselt férfi élt, akik azonosulni
tudtak a szövetség céljaival, amely célkitűzéseit tekintve egy képzeletbeli hidat alkot a hadsereg és a civil lakosság
között. A kitűzött célok között a katonai
erények és hagyományok, a hazafiasság, valamint a civil elvárások egységben
jelennek meg. Már a megalakulásunkat
követően részt vettünk a honvédelem
ügyének megfelelő képviseletében,
a fegyveres erők társadalmi hátterének
erősítésében, megítélésük kedvezőbb
kialakításában. Szervezetünk törekedett arra, hogy élő kapcsolat alakuljon
ki a honvédelem és a társadalom, valamint a fegyveres erők tényleges és
tartalékos állományú katonái között,
bevonva őket a szövetség munkájába.
A MATASZ Csongrád-Csanád Megyei
Szervezetének egyik legfontosabb célkitűzése a tartalékos katonák társadalmi összefogása, valamint a megyében
élő – a katonai szolgálat iránt érdeklődést mutató – fiatalok segítése, hogy
megtalálhassák az utat a szervezeti
tevékenységünkben való részvételhez, az önkéntes tartalékos katonai
szolgálat vállalásához. Éves szinten
honvédelmi többtusa- és járőrversenyeket, haditornákat, honvédelmi célú
kirándulásokat, lövész- és ejtőernyős
rendezvényeket szervezünk. Idén 22.
alkalommal rendezzük meg az éves
nemzetközi ejtőernyős célba ugró versenyt, amelyre nagy számban várunk
külföldi ejtőernyős csapatokat.

Koszorúzás és díszőrség
Mindszenten

Tevékenységünk során évente több
katonai jellegű sportversenyt és kulturális programot szervezünk, lehetővé
téve a fiatalok részére a rendezvényeken való részvételt. Élő kapcsolatot
tartunk a honvédség megyében diszlokáló katonai szervezeteivel, s velük
közösen működünk közre a haza védelmi képességeinek erősítésében.
Rendszeres résztvevői vagyunk az
MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred által évente szervezett műszakiak
napja, valamint az MH 5. Bocskai István Lövészdandár hódmezővásárhelyi
helyőrségében megrendezett „Nyitott
Kapu” rendezvényeknek, amelyeket a
tagjaink is előszeretettel látogatnak.
A megyében működő – a 46. Heim
Géza Területvédelmi Zászlóalj állományába tartozó – önkéntes területvédelmi tartalékosok az általunk szervezett
honvédelmi járőr- és lövészversenyek
és különböző sportrendezvények állandó résztvevői. Ők azok, akik a települések önkormányzatai által szervezett állami ünnepségeken díszőrséget
állnak, vagy a helyi MATASZ-szervezet
nevében koszorúznak, illetve részt
vesznek hadisírok felkutatásában és
gondozásában.
Ennek köszönhetően évente többször meghívnak bennünket állami
és kulturális rendezvényeken való
részvételre, ahol – lehetőségeinkhez
mérten – a helyi MATASZ-egyesület
taglétszámának növelése érdekében
toborzó tevékenységet folytatunk.
Falunapokra történő meghívások alkalmával a polgármester és a helyi
MATASZ-elnök már előre jelzi, hogy
elvárják a tartalékosoktól az aktív
részvételt.
Megyei szervezetünk korán bekapcsolódott a MATASZ nemzetközi tevékenységébe. 2002. november 16-án
felvettük a kapcsolatot a német Bundeswehr közép-frankföldi tartalékos
szervezetével, amellyel 2005. május

20-án – megyei szintű – együttműködési megállapodást kötöttünk. Ezt követően folyamatosan részt vettünk az
évente megrendezett Magyar–Német
Biztonságpolitikai Szemináriumokon
és partnerségi találkozókon.
2020 augusztusában az ópusztaszeri
erdő területén rendezték meg az Operation Thunder nevet viselő nagyszabású airsoft-rendezvényt. A háromnapos
hadijátékra a MATASZ Csongrád-Csanád Megyei Szervezete rendezésében
került sor, de a szervezéshez és lebonyolításhoz több egyesület is csatlakozott. A rendezvényen több száz
ember vett részt az ország minden
területéről.
Légpuska-lövészeteket, haditornákat
szervezünk a közép- és szakiskolás fia
talok részére, bemutatóval egybekötött
toborzót tartunk a Szegedi Tudományegyetemen, ahol két tagtársunk is folyamatosan oktat és különböző tanfolyamokat szervez.
A megyei szervezet, valamint a településeken működő MATASZ-egyesületek jó kapcsolatokat ápolnak a helyi önkormányzatokkal, rendvédelmi
szervekkel és társadalmi szervezetekkel (rendőrség, katasztrófavédelem,
vöröskereszt, polgárőrség). Ennek
megfelelően rendkívüli helyzetben, alkalmanként katasztrófa- vagy migrációs válsághelyzetben tagjaink – védve a
lakosságot, együttműködve a feladatra kijelölt szervezetekkel – ott vannak,
ahol a legnagyobb szükség van rájuk.
A MATASZ Csongrád-Csanád Megyei
Szervezete egy olyan emberi közösség,
amely komolyan elkötelezett a haza védelme, az ifjúság honvédelmi-hazafias
nevelése, a magyar katonai hagyományok ápolása és a honvédelmi sportok
gyakorlása iránt. Ebben áll a megye
sikere.
Tóth Lajos László,
a MATASZ elnökségi tagja

Közös műszaki gyakorlat
Németországban
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Hiteles összegzés
a munkáról
Könyv a BEOSZ három évtizedéről

bemutatjuk a kemény munkát, a min
dennapok harcait, az öröm mellett
a nehézségeket is.
Amikor a harmincéves ünnepi soro
zatot elkezdtük, egyértelmű volt a cél:
szükség van egy olyan összefoglaló kötet elkészítésére, amely méltóképpen
tükrözi vissza az elmúlt évtizedeket, de
különösen a negyedszázados évfordulót követő öt évet.

Bajtársak írnak
bajtársaknak, bajtársakról

Emlékállítás és összegzés

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ) megalakulását követően
először az ötéves jubileum alkalmából
adta közre kötetben az első évek eseményeit, történéseit. Ezt követően öt
évente megismételte ezt: a cél, emléket
állítani és hiteles összegzést készíteni
az eltelt időszakról.
A BEOSZ három évtizedes története
egybeforrt azok egyéni, személyes történetével, akik létrehozták és akik a célokért, a kitűzött alapfeladatokért következetesen dolgoztak a kezdetektől mind
a mai napig. Mindezt teszik önkéntesen,
hittel és meggyőződéssel, „pénzt, paripát, fegyvert” áldozva. Az előzőeken túl,
a szövetség három évtizedes története
épp olyan színes és bizonyos tekintetben viszontagságos is, mint Magyarország története, persze a mi méreteinkben. A kezdeti lendület és a demokrácia
szabadságának megízlelése után a hétköznapok már tele voltak küzdelemmel,
a sikerek mellett sajnos kudarcokkal is,
és ez a mai napig így van.
Meg kell vallani őszintén, hogy a
könyv elsősorban a sikerek gyűjteménye, de a sorok mögött megtaláljuk és
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Nem gondoltuk, hogy a 2020. februári
központi megemlékező rendezvényünk
után néhány nappal egy világjárvány
minden elképzelésünket keresztülhúzza, szinte megállítja a szövetség belső életét, a tagszervezetek közösségi
tevékenységét, és bizony még a napi
kapcsolattartást is megnehezítve zilál
ja szét mindennapjainkat. A helyzet
azóta nem sokat változott, bár tudjuk,
hogy a járványnak nem lehet más választása, mint a megfutamodás. Nekünk viszont állva kellett maradnunk,
korlátozottan, vigyázva egymásra, de
folytatni életünket. Végül sikerült megtartani tisztújító küldöttgyűlésünket is,
és megkezdeni e kötet összeállítását.
Az alapelv itt is az volt, amit általában
a szövetség írott és elektronikus kommunikációjánál is hosszú ideje vallunk: bajtársak írjanak bajtársaknak,
bajtársakról. Több mint negyven vállalkozó szellemű kortársunk küldte
meg jobbnál jobb fogalmazványát
részünkre.
A könyvünk nem lenne teljes, ha az
alapítás körülményeinek és eseményei
nek felidézésén túl nem adtuk volna
közre a számunkra rendkívül fontos miniszteri, Magyar Honvédség parancsnoki köszöntéseket és a Honvédelmi
Érdekegyeztető Fórum munkavállalói
oldal (Honvédszakszervezet, Honvédségi Dolgozók Szakszervezete) képviselőinek harcostársi üdvözleteit.
Szólnunk kellett a szövetség alapfeladatai végrehajtásával kapcsolatos
eredményeinkről, tapasztalatainkról,

úgy is, hogy ezek a gondolatok a kül
döttg yűléseink elnökségi beszámolói
nak is részét képezték és bizonyos tekintetben már ismertté váltak. Teret
kellett biztosítanunk a régióvezetők és
a tagszövetségi elnökök bemutatkozásának, érzékeltetve, hogy tevekénységük a szövetség egészének szerves
részét képezi. A zárófejezetben pedig
– többek között – az elmúlt évek határozatai, dokumentumai kaptak helyet.

A BEOSZ megkerülhetetlen
közéleti tényezővé vált
A több mint háromszáz oldalas, száz
fényképet tartalmazó kötet reményeink szerint hűen tükrözi az elmúlt
évtizedek közösségformáló erejét, a
honvédelem ügyének támogatását,
a hagyományok ápolását és őrzését,
az érdekképviseleti tevékenységet,
amelyekkel a BEOSZ megkerülhetetlen közéleti tényezővé vált. Abban is
bízunk, hogy az „együtt, egymásért,
a jövőért” jelszó mögötti tartalom fontossága a további évekre, évtizedekre
is erőt ad a szövetség valamennyi tagszervezetének és ezáltal tagjainknak.
A könyv részét képezte annak a sorozatnak, amivel a három évtizedes
jubileumunk megünneplését kívántuk emlékezetessé tenni, így azzal
a filmmel együtt javasoljuk az olvasást, amely honlapunk linkjei között
megtalálható 30 éve a honvédelem szolgálatában címmel (https://www.beosz.
hu/cikkek/30-eves-beosz/).
Köszönet illeti a szerzőket, a szerkesztőket, a Zrínyi Kiadó munkatársait, külön megemlítve dr. Isaszegi János
ny. vezérőrnagyot, a kiadó vezetőjét
és Mészáros Károly szerkesztőt azért
az önzetlen tevekénységért, amellyel
elősegítették és támogatták a könyv
összeállítását.
A könyv ár nélküli, valamennyi tagszervezetünk részére eljuttatjuk.
Vilner Péter ny. ezredes,
a kötet összeállítója,
a BEOSZ elnökhelyettese

Recept

Főzzünk együtt!
Az igazi hortobágyi palacsinta

Elkészítés

photo created by Racool_studio; Design vector created by rawpixel.com;
Kitchen photo created by azerbaijan_stockers - www.freepik.com; HM Zrínyi Nkft.
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Hozzávalók

A palacsintához: • 20 dkg
liszt • pici só • 2 tojás • 3 dl
tej • 2 dl szóda (vag y víz)
• 0,5 dl étolaj
A pörkölthöz: • 2 ek. zsír
(liba-, kacsa- vag y disznózsír) • 1 nag y fej vöröshagyma • 80 dkg hús (borjú-,
csirke-, ser tés-, de akár
őz- vag y nyúlhús) • 1 tk.
fűszerpaprika • 0,5–1 dl pa
radicsompüré • fél zöldpaprika • 2 gerezd fokhag yma • 2-3
lest yánlevél • 2 tk. só • bors
A mártáshoz: • 1 ek. liszt
• 2 ek. tejföl
A tálaláshoz: • tejföl • petrezselyemzöld

Bekeverjük a palacsintatésztát.
A lisztbe beletesszük a sót és a tojást, majd tej és szóda fokozatos hozzá
adásával, habverővel sima masszát
keverünk. A végén az olaj felét is beledolgozzuk, majd félretesszük pihenni.
Pörköltet főzünk. Az apróra vágott
hagymát megdinszteljük a zsíron.
Közben kockára vágjuk a húst (kivéve, ha csontos csirkéből vagy nyúlból
dolgozunk, ezek mehetnek darabolva),
beletesszük a fazékba, kevergetjük.
Amikor kifehéredett, rászórjuk a fűszerpaprikát, megvárjuk, míg feloldódik a zsírban, majd felöntjük annyi vízzel, amennyi ellepi. Beletesszük a többi
ízesítőt is, és közepes lángon főzzük.
Amikor elfőtt a leve, pótoljuk.
Most van kb. 50 percünk megsütni a palacsintákat. Felforrósítjuk a
serpenyőt, öntünk alá kevés olajat, és
egyiket a másik után megsütjük. A többi palacsinta alá már nem kell olaj, elég
az, ami a tésztában van.
A megfőtt pörköltet átszűrjük egy
levesszűrőn. A húst deszkára tes�szük, ha csontos, lecsontozzuk (a csir-

2

3

ke bőrének felhasználása vagy eldobása szintén egyéni ízlés kérdése), majd
séfkéssel apróra vágjuk.
Mártást készítünk. A szaftot visszatesszük a tűzhelyre, felrottyantjuk,
megszórjuk a liszttel, majd beletes�szük a tejfölt is és összeforraljuk.
Teszünk a mártásból egy keveset a húshoz, hogy szaftosabb legyen, és kezdődhet a töltés. Minden
palacsinta közepére két evőkanálnyi
töltelék kerül. Ráhajtjuk a töltelékre
a palacsinta két oldalát, utána a másik
két oldalát is, majd a hajtással lefelé
tűzálló tálba tesszük, szépen, egymás
mellé.
Végül meglocsoljuk a szafttal, amire
még tejfölt is locsolunk, és betoljuk
a 150 °C-ra előmelegített sütőbe. Nem
kell megsütni, csak azt szeretnénk,
hogy kívül-belül egyformán forró legyen. Petrezselyemzölddel díszítjük.

5

6

7

4

2021/2. 31

aktuális információk

Az obsitos korosztály részére kiterjesztett

vásárlási kedvezmények

A honvédelmi tárca azt vallja, hogy az obsitos korosztály (azaz a nyugállományú katonák és a honvédségi nyugdíjasok) képviseli a Magyar Honvédség azon múltját, amely felépítette jelenét, ezáltal
máig jelentős hatást gyakorol a jövőjére. Ezért a nyugállományúakról történő gondoskodás a jelen és jövő honvédségének jó értelemben vett felelőssége. E gondolat mentén fogalmazódott meg
annak igénye, hogy az aktív állomány részére biztosított és folyamatosan bővülő vásárlói kedvezményrendszert kiterjesszük az obsitos katonákra és obsitos civilekre (civil nyugdíjasainkra) egyaránt, megköszönve a honvédelem ügyéért nyújtott áldozatos munkájukat és lojális hozzáállásukat.

A

honvédség személyi állományá
nak mint sajátos vásárlói közösségnek méretét és országos lefedettségét kihasználva 2015-ben
kezdődött el egy folyamat, amelynek
során a tárca a nagyobb szolgáltatókkal és vállalatokkal kezdeményezte a
honvédség személyi állománya részére kedvezményeket biztosító együttműködési megállapodások megkötését. Az együttműködési megállapodás
révén a kedvezményt biztosító partnercég a vásárlás alkalmával különböző mértékű – általában a teljes árú
termékek árából történő százalékos –

kedvezményt biztosít az üzletben történő, de akár online vásárlás esetén.
Az igénybe vehető kedvezmények
mértéke a szerződéses partnerek esetében változó, de az minden esetben
elmondható, hogy a jogosultság igazolását követően a kedvezmény fizetéskor kerül érvényesítésre. A jogosultság
igazolására a honvédségi azonosító
igazolványok, vagy ennek hiányában
a jogviszonyra vonatkozó munkáltatói
igazolás szolgál.
Jelenleg 23 kedvezményes partneri
megállapodás van érvényben, amelyből 18 partner már csatlakozott a

szerződésének az obsitosokra történő
kiterjesztéséhez. Ez a szám folyamatosan emelkedik, hiszen célunk, minden
érvényben lévő, szerződés nyújtotta
kedvezményes vásárlási lehetőség
biztosítása az obsitosok részére. Ennek megvalósításához a kedvezményt
nyújtó cégek nagyfokú nyitottságot
mutatnak, ezzel is jelezve a nyugállományú katonák és nyugállományba
vonult civil alkalmazottak társadalmi
megbecsültségét. A HM tárca arra törekszik, hogy a jövőben megkötendő
szerződések jogosultsági köre már eleve kiterjedjen az obsitos állományra is.

Jelenleg az alábbi szolgáltatókkal van érvényes kedvezményes megállapodás, amely a nyugállományúakra is kiterjed:
Kedvezményt nyújtó neve
IS Sport Bt. (Intersport)
STAVMAT Építőanyag
Kereskedelmi Zrt.
Praktiker Kft.
Hervis Sport
és Divatkereskedelmi Kft.
VK. Pharma Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
(Kulcs Patika)
J.Press Kft. (fehérnemű)
Magyar Autóklub
Danubius Hotels Zrt.

Kedvezmény mértéke
15% kedvezmény valamennyi termék aktuális kiskereskedelmi árából, 20–25% kedvezmény a „honvédelmi
napokon”, amelyet évente két alkalommal tartanak. A kedvezmények országosan 13 üzletben érhetők el.
Falazat, szárazépítészet, cement, fafűrészáru, térkő, betonacélok és tüzelőanyag-termékek vásárlása esetén
5% kedvezmény; minden egyéb termék (burkolat, ragasztó, szaniteráru, ablakok, ajtók, festékek, hőszigetelések,
szerszámok) vásárlása esetén 10% kedvezmény. A kedvezmények országosan 33 üzletben érhetők el.
Minden hónap 2. hétvégéjéhez igazítva, csütörtöktől vasárnapig 10% kedvezmény valamennyi termék vételárából.
A kedvezmény nem vonatkozik akciós, kiárusításos, leárazott termékekre.
Valamennyi termék teljes vételárából 15% kedvezmény. A kedvezmény nem vonható össze más akcióval,
kedvezménnyel, valamint online vásárlás esetén nem érvényes.
A patikában megvásárolható minden egyéb termék (étrendkiegészítők, kozmetikumok), valamint tb-támogatással
nem rendelhető gyógyszer árából 5% kedvezmény. A kedvezmény nem vonható össze más akcióval, kedvezmén�nyel, és a termék teljes árából kerül levonásra. A kedvezmény országosan 150 Kulcs Patikában érhető el.
15% kedvezmény valamennyi termék vételárából. A kedvezmény csak teljes árú termékek vásárlása esetén
érvényes, ajándékkártyákra nem, és más kedvezménnyel nem vonható össze.
„Standard” tagsági kategóriában történő kedvezményes belépési lehetőség 10 300 Ft éves tagsági díj ellenében a
www.autoklub.hu portálon rögzített feltételrendszernek eleget téve, személyes belépés vagy online regisztráció során.
A kedvezmény más akcióval vagy kedvezménnyel nem vonható össze, és országosan 44 telephelyen vehető igénybe.
15% kedvezmény a www.danubiushotels.hu és a www.ensanahotels.com/hu honlapokon szereplő budapesti és
magyarországi vidéki szállodák napi árából, online igénybevétel esetén is, promóciós kód felhasználásával.
Kivételt képeznek a megjelölt ajánlatok. Az ajánlat további kedvezménnyel nem vonható össze.

Harmónia 99 Bt.
(bútorkereskedés)

Az üzletben megvásárolható valamennyi bútortermék vételárából az egyösszegű vásárlás értékétől függően 3–12%
kedvezmény. A kedvezmény akciós termék vásárlása esetén nem érvényes, és kizárólag teljes árú termékre vonatkozik, valamint más kedvezménnyel nem vonható össze. Országosan 3 üzletben érvényesíthető a kedvezmény.

OTP Bank Nyrt.

Az OTP Gyémánt Ajánlat keretében Munkáltatói Kedvezménycsomagok igénybevételét biztosítja a lakossági számlával, számlacsomaggal vagy folyószámlával már rendelkezők részére, valamit az új Munkáltatói Számla,
Számlacsomag, Folyószámla megnyitásához. A Munkáltatói Gyémánt Ajánlat további igénybe vehető kedvezményeket is tartalmaz. Részletes tájékoztatás a Munkáltatói Gyémánt Ajánlat „hirdetményében” olvasható.

Fotohozman Műterem
20% kedvezmény minden teljes árú termék árából a Foto Hozman Műteremben (Eger, Jókai út 10.)
és FHDIGITAL.HU webáruház és a www.fhdigital.hu webáruházban történő vásárlás esetén.
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Kedvezményt nyújtó neve
Formatex Kereskedelmi Kft.
– Játéksziget
Mentavill Kft.
(villamossági szaküzlet
hálózat)
Cívis P. Kft.
– Cívis Papír-Írószer Bolt
Balatontourist Kft.

Balatontourist Camping Kft.
Balatontourist Füred Club
Camping Kft.

Kedvezmény mértéke
10% kedvezmény a www.jateksziget.hu honlapon elérhető webshopban és a Replica webáruházban minden teljes árú játékra, kivéve a LEGO-termékeket. 15% kedvezmény a Játéksziget üzletekben, valamint a Replica Játék- és
Makettboltban minden teljes árú termékre, kivéve a LEGO-termékeket. A kedvezmény csak teljes árú termékekre
vonatkozik, és nem vonható össze más akcióval. Országosan 7 üzletben érvényesíthető a kedvezmény.
20% kedvezmény a szaküzletben megvásárolható valamennyi termék árából. Akciós termék vásárlása esetén
nem érvényes a kedvezmény, teljes árú termékre vehető igénybe, és nem vonható össze más kedvezménnyel.
Országosan 24 üzletben érvényesíthető a kedvezmény.
10% kedvezmény iskolai és irodaszerek árából. 5% kedvezmény biztosítása teljes árú termékek vásárlása esetén
a játékok, pelenkák, vitaminok árából a Cívis Papír-Írószer Boltban (Debrecen, Veres Péter utca 31.), webáruházas
rendelés esetén a www.civispapir.hu webcímen.
20% kedvezmény a www.balatontourist.hu weboldalon közzétett, a Balatontourist által üzemeltetett – Balatontourist Napfény Kemping, Révfülöp; Balatontourist Berény Naturista Kemping, Balatonberény – szálláshelyek mindenkori
portai árából. A kedvezmény nem vonatkozik az idegenforgalmi adóra, illetve a szálláshely egyéb szolgáltatásaira.
20% kedvezmény a www.balatontourist.hu weboldalon közzétett, a Balatontourist által üzemeltetett – Balatontourist Strand-Holiday Kemping, Balatonakali; Balatontourist Vadvirág Kemping és Üdülőfalu, Balatonszemes –
szálláshelyek mindenkori portai árából. A kedvezmény nem vonatkozik az idegenforgalmi adóra, illetve a szálláshely egyéb szolgáltatásaira.
20% kedvezmény a www.balatontourist.hu weboldalon közzétett, a Balatontourist által üzemeltetett – Balatontourist Füred Kemping és Üdülőfalu, Balatonfüred – szálláshelyek mindenkori portai árából. A kedvezmény nem
vonatkozik az idegenforgalmi adóra, illetve a szálláshely egyéb szolgáltatásaira.

A szerződéses partnerekről és az általuk nyújtott kedvezményes vásárlási lehetőségről, az igénybevétel módjáról és feltételeiről folyamatos tájékoztatást nyújtunk az aktív
állomány részére a Honvédelmi Minisztérium saját belső kommunikációs csatornáin keresztül. A nyugdíjas állomány számára pedig a Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum
titkárának megküldve, a nyugállományúak érdekeit képviselő civil szervezetek bevonásával (HOSZ, HODOSZ, BEOSZ) biztosítjuk a részletes és aktuális információkat.

Kiterjesztés alatt álló szerződéses partnereink (a kedvezmények jelenleg még csak az aktív állományra terjednek ki)
Kedvezményt nyújtó neve

Kedvezmény mértéke

Líra Könyv Zrt.

7% kedvezmény könyvre, zenei CD-re, DVD-filmre, kottára, hangoskönyvre. A kedvezmény tankönyvekre,
valamint csökkentett értékű, akciós termékekre nem vonatkozik, és a termék teljes árából vonják le.
Országosan 82 üzletben érvényesíthető a kedvezmény.

Antenna Hungária
Pátria Nyomda Zrt.
(papír-írószer)
Molecz-Fény Art Design Kft.
(világítástechnika)
Síaréna Kft. (eplényi
sportkomplexum)

Jelenleg új kedvezményes szolgáltatás kidolgozása van folyamatban.
10% kedvezmény valamennyi termék vételárából és az üzletben kínált szolgáltatások díjából. A kedvezmény
nem érvényesíthető szigorú számadású nyomtatványok, illetve egyedi gyártású termékek vásárlásakor, más
akcióval, kedvezménnyel nem vonható össze, valamint online vásárlás esetén nem érvényes. A kedvezményt
a szolgáltatás teljes árából vonják le.
10% kedvezmény az üzletben megvásárolható valamennyi termék vételárából. A kedvezmény a csökkentett
értékű, akciós termékekre nem vonatkozik, és a kedvezményt a termék teljes árából vonják le.
50% kedvezmény a Síaréna helyszínén megváltott teljes árú felvonójegy, illetve szezonális bérlet árából.

Szerződéskötés alatt álló leendő partnereink

Új szerződés aláírása van folyamatban a Flatco Real Estate Kft. és Flatco Ingatlanok 2020 Kft.-vel, amely együttműködés már a HM gondoskodási körébe tartozó
nyugállományú katonák és honvédségi nyugdíjasok részére is kiterjesztve jön létre. Szerződéskötés előtt áll a Honvédelmi Minisztériummal a Toyota Central Europe Kft. is.
Kedvezményt nyújtó neve

Kedvezmény mértéke

Toyota Central Europe Kft.

Kedvezményes vásárlás és szolgáltatás igénybevétele a Toyota mindenkori üzletlistájában foglalt magyarországi,
hivatalos Toyota márkakereskedésekben és márkaszervizekben. Kedvezményes új gépjárművásárlás,
kedvezményes szervizszolgáltatások. Vásárlás előtt érdeklődjön a kedvezmények részleteiről.

Flatco Real Estate Kft. és
Kedvezményes lakásbérleti lehetőség új lakásokra. 1. év: 15% kedvezmény, 2. év: 10% kedvezmény, a 3. évtől határoFlatco Ingatlanok 2020 Kft. zatlan ideig: 5% kedvezmény a havi bérleti díjból. Régebbi (újszerű) lakásokra 5% kedvezmény a havi bérleti díjból.
A táblázatban feltüntetett kedvezmények és a kedvezmény elfogadásának egyéb feltételei a megállapodás teljességét nem tartalmazzák, ezért kérjük, tájékozódjanak
vásárlás előtt az üzletben, vagy az Önökhöz közel álló érdekvédelmi szervek képviselőinél, illetve e-mailben, a hm.hpf@hm.gov.hu címen.

A HM Humánpolitikáért Felelős Államtitkársági Titkárság tájékoztatása alapján

Olvasóinkhoz
Az Obsitos első két számának megjelenése után olyan jelzéseket kaptunk, hogy ismeretlenek felkeresik – elsősorban idős –
olvasóinkat, és azt kérik, fizessenek 1000
forintot, ha továbbra is kapni szeretnék
a lapot. Ezért nyomatékosan felhívjuk
olvasóink figyelmét: az Obsitos magazin
ingyenes, kereskedelmi forgalomba nem
kerül, és minden nyugállományú katoná-

nak, a HM gondozási körébe tartozó nyugdíjasnak és családtagjának ingyenesen
postázzuk.
Tisztelettel:
Dr. Keszthelyi Gyula
ny. dandártábornok,
a Szerkesztőbizottság elnöke, főszerkesztő

Elérhetőségünk:
Obsitos Szerkesztő
bizottsága
Levélcím:
1087 Budapest,
Kerepesi út 29/b
(HM Zrínyi NKft.)
E-mail-cím:
obsitos@hmzrinyi.hu
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üzenetek, levelek

köszönet Az Obsitosnak

Szükség van a leírt szó erejére! Köszönet a magazinért, és teljes egyetértésem a kiadvány céljaival: mutassa be a bajtársi szervezetek tevékenységét, tájékoztasson a honvédelmi tárca és a Magyar Honvédség jelentős
eseményeiről és az Obsitos Program megvalósulásának helyzetéről. A bemutatkozó és az első számok írásai ezeket a célokat szolgálják. Büszkén
„mutogatom” családom, baráti köröm tagjainak: nekünk ilyen is van, látjátok, így kell törődnie egy jó cégnek azokkal, akikre szüksége van, akik ezt
megérdemlik, így kell szólni a bennlévőkhöz és a befelé készülőkhöz.

M

eg kell köszönni a szerkesztőbizottság elnöke, a bizottság
tagjai vállalását! A testület ös�szetétele megfontolt döntés
eredménye. Kívánom, hogy legyen értelme és eredménye munkájuknak, súlya és következménye döntéseiknek!
Ne feledjék Deák Ferenc „sajtótörvényét”: „Nem szabad hazudni.” Az ítélet
pedig maradjon meg az olvasók jussának. A kiadványt kiváló emberek gondozzák, mindannyian bizonyítottak
már, köszönet nekik, és jókívánságok
munkájukhoz!
Miről is kellene még szólnia a magazinnak? Nyilvánvalónak tűnik, hogy
célszerű láttatni a döntések hátterét,
a megvalósulás tapasztalatait, válaszoljon a problémákra – szóval szerezzen hasznos és kellemes órákat
olvasóinak! Az obsitosélet maga is egy

kincsestár, amelyben rengeteg értéket
őriznek bajtársaink.
Mi szeretünk olvasni! Egy jó kiadványt meg különösen. Szeretjük tudni,
mi történik a világban, körülöttünk, velünk – ezt a szemléletet erősítse a magazin. Célja lehet a generációk életének
bemutatásán keresztül a nemzedéki
összefogás erősítése, egymás megbecsültségének növelése, az egymás iránti
szolidaritás, együttérzés és az egymásért való tenni akarás biztatása. Mert
büszkeségünk a Magyar Honvédség, hazánk védelme pedig közös feladatunk.
Cselekvő és cselekedni kész elkötelezettsége ez mindannyiunknak. Írjanak
olvasmányosan, nem csak unaloműző
szándékkal, mert ebben a vírusos világban szükség van az ilyen tartalmú
„beszélgetésekre”. Legyen ez a kiadvány
egyféle dokumentációja is korunknak!

Nem szerencsés, ha egy lapnak nincs
valamiféle konkurenciája. A szervezetek újságjai viszont inkább együttműködő partnerek legyenek: adjanak egymásnak ötleteket, témákat, szerzőket,
működjenek együtt egy-egy nagyobb
ügy érdekében. Egészítsék ki egymást.
Ugyanakkor legyen tilos ártani a „másiknak”, vagy aránytalanul kiemelni
vagy elhallgatni egy-egy szervezetet.
A lapkiadás feltalálása óta sokféle
kiadvány került már az olvasókhoz
a Zrínyi Kiadó jóvoltából is, de ilyen
tematikájúra nem emlékszem. A rajt
sikeresen, ígéretesen megtörtént. Én,
több társamhoz hasonlóan, sok sikert
kívánva hűséges figyelemmel és érdeklődéssel várom a folytatást!
Sipos Géza ny. ezredes,
a BEOSZ tiszteletbeli elnöke

Tisztelt Olvasók!
Az Obsitos első két számának
megjelentetését követően nagyon sok pozitív visszajelzést
kaptunk. Idős, nyugállományú
katonák, katonaözvegyek ragadtak tollat és köszönték meg
a honvédségnek, hogy nem
feledkezett meg róluk.

Ö

rülünk ezeknek a véleményeknek, és továbbra is arra törekszünk, hogy hasznos információval lássuk el olvasóinkat. Az
olvasói visszhangra talán a legjellemzőbb az a levél, amelyet Sipos Géza
ny. ezredes úrtól kaptunk és fentebb
közreadtunk.
Az elismerő sorok mellett nagyon
sok kérdést kaptunk, amelyekre mindenki részére megpróbáltunk személyesen válaszolni.
Két problémát azonban több levélíró
is felvetett, ezért ezekre most ebben
a rovatban válaszolunk.
A Honvéd Egészségpénztárban
rekedt, „elveszett” befektetések
„A Honvédelmi Minisztérium nem
feledkezett meg a nyugdíjasokról és
keresi annak lehetőségét, hogy az elveszett befektetéseiket valamilyen
módon visszajuttassa az érintettek

1
Keszthelyi
Gyula
főszerkesztő
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részére. Ez azonban egy hosszabb jogi folyamat, ezért kérjük a nyugdíjasok
türelmét.” (A HM válasza)
Használható-e az mk. (mérnök) rövidítés a rendfokozat előtt?
A Magyar Honvédség hivatásos és
szerződéses állományú katonáinak
jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (régi Hjt.) 4. § (4) bekezdése szerint a név és a rendfokozat között a
Honvédségre és a képzettségre utaló
jelző használható szóban és írásban.
A régi Hjt.-t 2012. december 31-ével hatályon kívül helyezték. A 2012. évi CCV.
törvény (az új Hjt.) már nem tartalmaz
ilyen szabályt, sőt a honvédelemről
és a Magyar Honvédségről, valamint
a különleges jogrendben bevezethető
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII.
törvény (Hvt.) 63. § (8) bekezdése kifejezetten tiltja a képzettségére utaló
jelző használatát a rendfokozat előtt.
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