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Elõszó

A Honvédszakszervezet (Hosz) jogelõdje a Katonák

Érdekvédelmi Szövetsége 1991. szeptember 14-én alakult

meg, így a Hosz az idén immár 25-ik születésnapját ünnepli,

melyre 2016. szeptember 17-én kerül sor. A negyed évszá-

zadra visszatekintve megállapítható hogy, az ez idõ alatt fel-

halmozódott bölcsesség, tapasztalata segíti a katonák repre-

zentatív érdekvédelmi szervezetének mûködését. A szerve-

zet megalakulása óta annak mûködése és mûködtetése során

a tagság és az általa választott tisztségviselõk tevékenységé-

nek köszönhetõen, bár sokszor nagyon jelentõs küzdelmek

árán, de nagyon komoly eredményeket tudtak elérni a teljes katona társadalom élet és

szolgálati körülményeinek jobbítása terén az elmúlt két és fél évtized során.

kA Honvédszakszervezet az Európai Unió Bíróságának döntését és az Emberi Jogok

Európai Egyezményének szellemiségét figyelembe véve, mind a nemzetközi, mind a

hazai, mind pedig a Magyar Honvédségen belül lezajlott, sok éves küzdelem eredmé-

nyeként, az Európai jognak megfelelõen megkérdõjelezhetetlen módon és jogszerûen

mûködik, mint szakszervezet. Erre az alapra építve rögzíthetõ, hogy a Honvédszak-

szervezetre, mint a Honvédelmi Minisztérium, és a Magyar Honvédség területén mû-

ködõ reprezentatív érdekképviseleti szervezetre hosszútávon szükség van, az érdekvé-

delem és az érdekképviselet során megkerülhetetlen tényezõvé vált.

Az ünnepi alkalomhoz kapcsolódóan is hangsúlyozni szükséges, hogy a Hosz, így an-

nak tisztségviselõi és tagjai is – az Alapszabályban foglaltaknak megfelelõen – tevékeny-

ségét az államhatalomtól független módon, pártpolitikától mentesen, pártoktól és feleke-

tzetektõl semlegesen, a demokratikus elvek betartásával fejtik ki. A Honvédszakszervezet

ugyanakkor kereste és keresi a párbeszéd és az együttmûködés lehetõségét minden olyan

társadalmi szegmenssel, hazai és nemzetközi szervezettel, amely a szakszervezet tagságá-

nak, és a katonák érdekeinek képviseletét támogatja, azért hatékony módon fel tud lépni.

Hazai szinten a szociális és kulturális vívmányok megõrzése mellet a Hosz törek-

szik, mint ahogy tette ezt a mûködése során folyamatosan, az illetmények, a nyugel-

látás, a munka- és egészségvédelem területén növekedést, fejlõdést elérni. A Munkál-

ttató képviselõivel, azaz a tárca politikai és a katonai vezetésével, egyenjogú felekként

párbeszédet folytatni.
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k i li ik i d i l k ill i d l iA nemzetközi politikai és gazdasági változások, illetve az összeurópai védelmi, és

válságkezelési ügyek, valamint azok hazai hatásai, az Európai Unióval, és a NATO-val

történõ együttmûködés elmélyítését követelik meg. Ennek kapcsán hazánk nemzetkö-

zi és hazai katonai szerepvállalása is felértékelõdik, illetve ezzel párhuzamosan a köz-

figyelem fókuszába kerül. Új típusú kihívásoknak kell megfelelni. A fentiek, illetve

az évtizedek óta tervezett, de gyakorlatban elmaradt strukturális és technikai fejlesz-

tés elodázhatatlanná teszi a magyar védelmi szektor teljes megújítását. Ez mind tech-

nikai, mind pénzügyi, mind morális szempontok szerint a katonák jobb és magasabb

színvonalú támogatását igényli. A körülöttünk érzékelhetõ dinamikus változások, to-

vábbi kihívásokat jelentenek a Hosz részére is, amelyek az operativitás, az adaptivi-

tás, és a mobilitás képességét alaptulajdonság szintjén követelik meg a Hosz-tól, és

tisztségviselõitõl is. A Honvédszakszervezet jelenlegi struktúrája, mûködésének tartal-

mi és formai jellemzõi alkalmasak a felvázolt helyzetnek való megfelelésre.

A katonák jogainak érvényesítése érdekében – szükség szerint – a Hosz élni kíván,

mint ahogy ezt tette korábban is, az alkotmányban biztosított alapvetõ állampolgári

jjogaival. A korábbi évekhez hasonló módon részt kíván venni a Honvédelmi ágaza-

tot érintõ jogszabályi háttér, illetve a katona állományt érintõ belsõ szabályozók ki-

alakításában. A Hosz alapelve az elmúlt 25 évben nem változott: a katona – „egyen-

ruhás állampolgár”, aki hazája védelmében lát el feladatokat. Munkája során állampol-

gári jogait ugyan korlátozásokkal gyakorolja, ám minden más esetben megilleti õt a

jjogegyenlõség, azaz kerülni kell a katona jogkorlátozását, amennyiben viszont elkerül-

hetetlen a korlátozás, akkor az kizárólag arányos ellentételezés mellett történhet meg.

25 éves kor, emberi léptékkel mérve azt az ereje teljében lévõ ifjút jelenti, – aki,

minden adottsággal rendelkezik ahhoz, hogy sikerrel megfeleljen mindazoknak a ki-

hívásoknak, amelyek a mindennapok során jelentkeznek. A Honvédszakszervezet

esetében így összességében is megállapítható, hogy ismertsége, elismertsége, szerve-

zete, tagsága és vezetése, amelyek részei képességrendszerének, alkalmassá tették és

teszik a szervezet elõtt álló feladatok sikeres megoldására. Az eltelt 25 év pedig min-

den történésével példázza a Honvédszakszervezet életképes mûködését, a különbözõ

feladatok sikeres megoldását.

Czövek János
kelnök
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Rövid történeti áttekintés

1991. szeptember 14-én alakult meg a Katonák Érdekvédelmi Szövetsége 2 aktív
és 7 nyugállományú szervezetbõl, továbbá 57 fõ aktív- és nyugállományú katonából.
Elnöke 1993-ig Horovitz Ferenc volt, akinek lemondása után Sörös Istvánt választot-
ták vezetõjükké. A politikai környezet nem volt a legkedvezõbb az érdekvédelmi te-
vékenység végzéséhez, a KÉSZ a fennmaradásáért küzdött. 1995-ben a szervezet át-
alakult szakszervezetté (Honvédszakszervezet – Hosz), így megalakult a katonák el-
sõ egyéni tagokból önállóan szervezõdõ országos érdekvédelmi szervezete és elnöke
Sörös István lett. Ezen idõszak fõ feladata egy európai szintû szolgálati törvény elfo-
gadtatása volt. A parlament 1995 decemberében elfogadta, majd 1996 szeptemberé-
ben hatályba léptette a Hszt.-t (1996. évi XLIII. tv.). A katonák a magyar történelem-
ben elõször kaptak törvényben garantált lehetõséget érdekvédelmi, sõt, szakszerveze-
ti jogaik érvényesítésére. Kötelezettségeiket és jogaikat törvényi garanciák szabá-
lyozták. A következõ idõszak a részletszabályok kidolgozása és a bérharc jegyében
telt, mivel 1996-ban a bértábla szerinti járandóságok nem haladták meg a 60%-os be-
állási szintet. 1998-ban a rendkívüli Kongresszus új elnököt és elnökséget választott
mert az elõzõ elnök 1997 õszén lemondott, a Hosz új elnöke Farkas László lett. A
2001. évi XCV. törvényben (Hjt.) sikerült megõrizni a Hszt. vívmányainak jelentõs
részét és a szakszervezeti jogokat. Egy új elõmeneteli rendszer és jelentõs illetmény-
emelés került bevezetésre. A politikai környezet változása és a szervezeten belüli vi-
ta arra kényszerítette a Honvédszakszervezetet, hogy 2005-ben rendkívüli tisztújító
kongresszust hívjon össze, az új elnök pedig Mészáros Géza lett. A soros kongresszus
2007-ben ismét õt választotta elnöknek. A Honvédelmi tárca és a szakszervezet kap-
csolata ebben az idõszakban rendezett volt. A kereset megállapodások ugyan aláírás-
ra kerültek, de érdemi bérfejlesztésre nem került sor. 2009-ben a fõtitkár visszahívá-
sával megkezdõdött az akkori vezetõ tisztségviselõk cseréje. 2010. március 15-i ha-
tállyal lemondott az elnök, szeptember 30-ig ügyvezetõ alelnök irányította a szerve-
zetet, ekkor mindkét alelnök lemondott. Az akkori Alapszabály értelmében rendkívü-
li kongresszus került összehívásra. A küldöttek október 26-án Czövek Jánost válasz-

ttották meg a Honvédszakszervezet elnökének. Az egy éves stabilizációs idõszak alatt
ta Honvédszakszervezetnek küzdenie kellett a korábban biztosnak tûnõ legitimitásáért

és a katonák szolgálati nyugdíjának megszüntetése ellen. 2011 novemberében soros
kongresszuson ismételten az addigi elnököt választották meg a küldöttek. Ezek után
megkezdõdött a katonák jelentõs mértékû illetményemelésérõl szóló bérharc, mely-
nek köszönhetõen 2014-tõl a kormányzati álláspont fokozatosan mozdult el abba az
irányba, hogy a katonaállomány 2015. július 1-re megkapja az átlagos 30%-os bér-

temelést, illetve 2019-ig évente további 5–5%-os általános illetményemelésre kerülhet
sor. A 2015 novemberében megtartott tisztújító küldöttgyûlés négy évre ismételten
Czövek Jánost választotta a Hosz elnökévé.

A HONVÉDSZAKSZERVEZET 25 ÉVE

5



A HONVÉDSZAKSZERVEZET 25 ÉVE

6

A Hosz fõbb jellemzõi napjainkban

Érdekegyeztetési tevékenység

A Hosz fõ feladata a katonák érdekeinek védelme és képviselete, a folyamatosan

kszigorodó jogi környezetben a szervezet mûködõképességének és operativitásának

fenntartása. Ennek legfontosabb színtere a Honvédelmi Érdekegyeztetõ Fórum (ko-

rábban HOVÉT), melyen tárgyalásos úton képviseli a szakszervezet a katonák jutta-

tási, ellátási és szociális ügyeit és érvényre juttatja ezeket a jogszabályi változások so-

rán is.

A Hosz fennállása alatt több alkalommal változott a katonákra vonatkozó jogállá-

si törvény. 1972. évi 10-es tvr.-t az érdekképviselet hathatós közremûködésével a

k1996. évi XLIII. törv. váltotta fel. 2001-ben újabb átalakítás következett, melynek

eredményeként a hivatásos szolgálati ágak szétváltak és megalkotásra került a kizá-

rólag katonák jogállásáról szóló 2001. évi XCV. A szolgálati nyugdíj rendszer meg-

szüntetése valamint a katonai életpálya modell bevezetése kapcsán ismét szükséges-

sé vált a törvényi feltételek módosítása, melyet a 2012 évi CCV. törvényben rögzített

a jogalkotó. Az elmúlt idõszakban a szakszervezeti jogok újabb törvényi korlátozásai

komoly nehézségeket okoztak a napi munkavégzés területén. A munkaidõ pénzbeli

megváltásának és a tisztségviselõk függetlenítésének elvesztése, a munkáltató által le-

vont tagdíj megszûnése, valamint az érdekképviseleti jogok korlátozása mind-mind

megnehezítette a hatékony érdekképviseleti munkát. Mindezek ellenére a Hosz a ka-

tonákat érintõ ügyekben folyamatosan tudott tárgyalni, véleményét a Honvédelmi Mi-

nisztérium minden esetben meghallgatta, legtöbbször befogadta. A Honvédelmi Mi-

nisztériummal és a Honvéd Vezérkarral olyan partneri kapcsolatot sikerült kialakítani,

amelyben a Honvédszakszervezet véleménye befolyásolni tudja a döntéshozatalt. 

Az érdekvédelmi munka a Honvédelmi Érdekegyeztetõ Fórum formális keretei

kmellett fokozatosan áthelyezõdött a szakértõi tárgyalások, informális egyeztetések

szintjére. A Honvédelmi Minisztérium munkavállalóit és a nyugállományúakat érin-

tõ ügyekben stratégiai partnereink a HODOSZ és a BEOSZ. Az egyeztetések során a

munkavállalói oldal igyekezett minden esetben közös álláspontot kialakítani, együt-

tesen fellépni az állományt érintõ ügyekben. 

2012-2014. közötti idõszakban folyamatosan hangsúlyozta a Hosz minden tárgya-

láson, hogy az elmúlt évtizedben elmaradt béremelés halaszthatatlanná vált. A tárca



l id kb k d k i b f l l iaz elsõ idõszakban mereven ragaszkodott a konvergencia programban foglalt 2017-ig

tartó béremelési korlátozás betartásához. Az álláspontunk nyomatékosítása érdeké-

ben csatlakoztunk a KÖZDEMOSZ demonstrációs bizottságához és részt vettünk te-

vékenységében. Ebben az idõszakban a szakszervezet elérte, hogy havi bruttó 10.000

forintos juttatást kapjon a legrászorultabb altiszti és szerzõdéses legénységi állomány.

A közszolgálati életpályamodell kialakítása során igyekezett a Hosz a honvédelmi sa-

jjátosságoknak érvényt szerezni, a meglévõ pozitív elõnyöket megtartani. Kiemelten

foglalkozott a szerzõdéses és hivatásos jogviszony, a várakozási idõ, elõmeneteli rend

és a pótlékrendszer, valamint a nyugállományú katonákra vonatkozó szociális és ke-

gyeleti rendelkezések sajátosságainak megtartásával.

A Honvédszakszervezet kitartó tárgyalásokat folytatott a honvédelmi miniszterrel,

a parlamenti és közigazgatási államtitkárral, a Minisztérium további képviselõivel a

HÉF rendes és rendkívüli ülésein. Az OKÉT fórumain, az NGM államtitkári szintû

vezetõjével, valamint a közszolgálati életpályamodellért felelõs kormánymegbízottal.

Mindezek hatásának is köszönhetõen 2014-tõl a kormányzati álláspont fokozatosan

mozdult el abba az irányba, hogy a katonaállomány 2015. július 01-re megkapja az

átlagos 30%-os béremelést, illetve 2019-ig évente további 5–5%-os általános illet-

ményemelést.

Szövetségi és nemzetközi kapcsolatok

A Honvédszakszervezet 1994 óta volt tagja az FRDÉSZ-nek, melyet ez idõ alatt

Kónya Péter irányított. 2005-2009 közötti idõszakban az FRDÉSZ (ennek tagja-

ként a Hosz) tagja volt a LIGA Szakszervezeteknek. 2011. évben az FRDÉSZ el-

sõ számú vezetõjének lemondása után, a szervezet mûködési nehézségei miatt az

ügyek intézése és az anyagok tárolása teljes egészében a Honvédszakszervezet fel-

adata volt. A tagszervezetek az alapvetõ kérdésekben sem tudtak megegyezni,

ezért a 2012. áprilisi választmányi ülésen a Hosz kilépett az FRDÉSZ-bõl, így az

Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ Tanács (OKÉT) ülésein közvetlen részvé-

tele megszûnt.

A tagságunk érdekeinek országos képviselete miatt szükségessé vált, hogy a Hosz

visszakerüljön az Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ Tanácsba, illetve a kor-

mányzati vezetõkkel történõ egyeztetés rendszerébe. Választmányi ülésen fennállása

alatt második alkalommal csatlakozott a Hosz a LIGA Szakszervezetekhez, így hiva-

talosan is visszakerült az országos érdekegyeztetésbe. A Hosz a LIGA képviseleté-

ben, folyamatosan részt vesz és véleményt nyilvánít az OKÉT munkavállalói oldal-,

és plenáris ülésein.
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d k j hh k l d l j l1992 óta a Honvédszakszervezet az EUROMIL tagja. Ehhez kapcsolódó legjelen-

tõsebb hazai esemény, hogy 1994-ben Dobogókõn, 2004-ben pedig Budapesten ke-

rült megrendezésre az EUROMIL Kongresszusa, 2014. szeptember 9-14-én pedig

nemzetközi konferencia sorozat színhelye volt a magyar fõváros. A 2014. évi rendez-

vények közül kiemelt jelentõségû volt az EUROMIL/OSCE/ODHIR (EBESZ) kon-

/ferencia, valamint az EUROMIL ügyvezetésének ülése. Az EUROMIL/OSCE/

ODHIR által szervezett „A katonai szövetségek szerepe az emberi jogok érvényre jut-

tatásában a fegyveres erõk személyi állományánál Közép- és Kelet-Európában” cí-

mû konferencián az érintett minisztériumok és katonai érdekképviseletek vezetõi

együttesen tárgyaltak a fenti témáról.

A Hosz Nemzetközi kapcsolatainak másik fõ iránya a V4-es tagországok reprezen-

tatív katonai érdekképviseletei. Ennek kapcsán minden évben részt vettek a Hosz

képviselõi a konferenciákon, ahol a négy ország katonai érdekvédelmi szervezetei ki-

cserélték tapasztalataikat és megfogalmazták a közös követeléseiket a katonák érde-

kében. A szokásoknak megfelelõen négy évente házigazdája ennek az eseménynek a

Hosz, így korábban rendezett ilyen találkozót Balatonkenesén és Erdõbényén a XVI.

találkozó helyszíne pedig Székesfehérvár-Pákozdon volt. 

Jogállás, foglalkoztatás, mûködési feltételek

A folyamatos törvényi változások miatt a Hosz-ra vonatkozó szabályozások több-

ször módosultak. A jelenlegi mûködéshez a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi

CCV. törvény (Hjt.) biztosítja a jogi kereteket. A védelmi szektorban az érdekképvi-

seletek jogainak tekintetében az új törvény jelentõsen szûkítette a korábban megszer-

zett jogokat.

Az új szolgálati törvény elfogadása után került sor az új katonai életpályamo-

dell kidolgozására, amely során módosítani kellett a már elkészült Hjt-t. A törvény

tartalmazza a nyugdíj elõtti rendelkezési állományt, a horizontális karrier lehetõ-

ségét, a szerzõdéses katonák leszerelési segélyét, és az állományviszonyok közöt-

ti átjárhatóságot is.

tA Hjt. érdekképviselettel foglalkozó része a kollektív szerzõdéskötés lehetõségét

kizárja, ezért csak egyedi kétoldalú megállapodások megkötésére volt lehetõség.

Ezekben a HM és Hosz közötti megállapodásokban rögzítette a zavartalan mûködés-

hez szükséges feltételeket. Évrõl-évre ez alapozza meg a katonai szervezetek és az

alapszervezetek között kötött együttmûködési megállapodásokat az infrastrukturális

feltételek megteremtése érdekében.
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S iá i é jó é iSzociális és jóléti helyzet

A szolgálati és életkörülményeknek ez az a területe a védelmi szektorban, mely a

többi hivatásos szolgálati területtõl eltérõen továbbra is része az állományról történõ

gondoskodásnak.

kAz elmúlt idõszakban új jogszabályok léptek hatályba, a támogatási formák

megváltoztak, bevezetésre került a lakhatási támogatás, amely részben lefedi az al-

bérlet, vagy lízingtámogatást, ezt jelenleg körülbelül 1.600 katonacsalád veszi

igénybe.

A HM körülbelül 5–6 ezer szolgálati lakással rendelkezik, amely az aktív és a

nyugállományú katonák részére került kiutalásra. Ezen ingatlanok kapcsán az a dön-

tés született, hogy a benne lakók részére maximum 40%-os kedvezménnyel értékesí-

tésre kerüljenek. Több lakást már felértékeltek, a HÉF ülésein folyamatosan kéri a

Hosz a tájékoztatást az értékesítésekkel kapcsolatban. A munkáltatói lakáskölcsön és

a letelepedési hozzájárulás rendszere nem változott.

Több fórumon is kezdeményezte a Hosz, hogy a szerzõdéses legénységi állomány

részére is kerüljön bevezetésre a lakhatási támogatás, de ebben a kérdésben további

tárgyalásokra van szükség. 

Szervezeti élet, mûködés

Az elmúlt idõszakban a szervezeti struktúra átalakult, a munkaszervezet létszáma

nagymértékben lecsökkent. A létszámcsökkentés következtében egy-egy tisztségvi-

selõre, alkalmazottra több feladat jutott. A vezetõ tisztségviselõk az érdekvédelmi

ügyvivõkkel együtt minden tervezett és soron kívüli tájékoztatót megtartottak a tiszt-

ségviselõk és az alapszervezetek tagsága részére. A Hosz jelenleg rendelkezik, a kü-

lönbözõ tevékenységeit szabályozó alacsonyabb szintû okmányokkal a mûködése pe-

dig az ezekben foglaltaknak megfelelõen folyik.

Rendezvények, képzések

A Hosz központi és helyi rendezvényeit – a nehezedõ személyi és anyagi hely-

zet ellenére – a tagság kikapcsolódása és a szervezeti élet erõsítése érdekében szer-

vezi és valósítja meg.  Minden évben sor kerül az országos szintû rendezvényekre.

Az egyes rendezvényeknek nagyon komoly hagyománya van hisz 2011 óta vesz részt
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d kl d k k k l d ki k h k laz érdeklõdõk sokasága kalandparki programokon. A horgászversenyek az alap-

szervezetek rendezésében is nagyon népszerûek, de az igazi erõpróba a 2006 óta

évente megtartott Hosz országos horgászversenye. A majálisokat a szakszervezeti

rendezvény paletta hagyományosan közkedvelt eseményei között tartják számon,

nincs ez másként a Hosz házatáján sem. A nyári aquaparki, az õszi Fõvárosi

Növény- és Állatkerti, a téli Fõvárosi Nagycirkuszi rendezvények is több mint 10

éves hagyományra tekintenek vissza. A tagság jelentõs része igényli az ilyen fajta

programokat, ezért az alapszervezetek helyi szinten is tartanak családi és egyéb

rendezvényeket. A programokon évente közel 10 ezer Hosz tag és családtagja for-

dul meg.

Területi szervek

Alapszervezetek

A Hosz megalakulása óta az alapszervezetek nagy odaadással végezték munká-

jjukat, nagyon sok feladat jutott rájuk, hiszen többször teljesen újra kellett szervez-

ni a tagságukat. Sokat segítettek abban, hogy közös megoldásokat találjunk a fel-

merülõ problémákra. Összegyûjtötték a tagságtól a jogszabályokkal kapcsolatos vé-

leményeket, javaslatokat, és részt vettek a jogállási törvény módosításainak véle-

ményezésében.

kA helyi rendezvények, családi napok, alakulat napok többségét az alapszervezetek

szervezték és támogatták. Több katonai szervezet parancsnoka személyesen és levél-

ben is megköszönte a szakszervezet együttmûködését.

Képviseletek

A képviseletek folyamatosan részt vesznek a szakszervezeti munkában, külö-

nös tekintettel a döntéshozó fórumok döntéseinek elõkészítésében, véleményezé-

sében. 

A képviseleti üléseken komoly feladatokat sikerül közösen megoldani, közös állás-

pontot kialakítani, információt cserélni. Az eseti véleményezési feladatokból is jelen-

tõs részben kiveszik a részüket. A tagszervezés során példát mutatva folyamatosan

mindent megtesznek, hogy a tagság többsége átlépjen az új tagdíjlevonási rendszer-

be.
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á á úNyugállományú Tagozat

A NYOK és a HM Idõsügyi Tanács fórumain, a Nyugállományú Tagozat képvise-

li a nyugállományú tagjaink érdekeit. Az idõsügyi tanács idõközben, jogszabályi

okok miatt, Idõsügyi Munkacsoport-tá alakult.

A Hosz Alapszabályának és SZMSZ-ének változásait a tagozat saját SZMSZ-ében

folyamatosan követi.

Nyugdíjas és szolgálati járandóságos kollegáink számára nem kis részben a Hosz

közremûködésével sikerült megõrizni az egészségügyi, üdültetési ellátás valamint a

kegyeleti gondoskodás rendszerét. Egyes juttatások szûkültek mint például a kegye-

leti ellátás esete a dísz alegység létszáma több alkalommal is csökkent, vagy az üdü-

lési díjak, melyek ugyan emelkedtek, de még mindig lényegesen olcsóbbak a piaci

áraknál.

Az elmúlt évben önkéntes tartalékosi konferenciát szervezett a Hosz az érintett tag-

jai részére. A konferencián elhangzott kérdések és az azt követõen készült javaslatokjai részére. A konferencián elhangzott kérdések és az azt követõen készült javaslatok

alapján több jobbító szándékú intézkedés is kiadásra került. Részben a pénzügyi kifize-

tések gyorsítása, részben a képzettségnek megfelelõ beosztásba helyezések kapcsán.

Tagság, taglétszám, toborzás

Az 1991. évi megalakuláskor a szervezet 57 egyéni tagot számlált. A szervezet te-

vékenységének és fejlõdésének köszönhetõen a taglétszám 2009-re meghaladta a

10.000 fõt. 2013. július 1-tõl a törvényi változás következtében a HM megszüntette a

munkáltatói tagdíjlevonást. A tagdíjlevonás megszüntetésével 7800 aktív katona kö-

zel 7,5 millió forintos havi tagdíjbefizetése szûnt meg egy csapásra. A kongresszuson

rmegszületett a döntés az új tagdíjlevonási rendszerrõl. Az új tagdíjlevonási rendszer

teljesen átírta a Hosz mûködését, újra kellett építeni a tagságot. Csoportos beszedés-

tsel közel 3700 fõ tagdíját próbálja a Honvédszakszervezet havonta levonni, emellett

tállandó átutalással további 300 fõ fizeti a tagdíjat, illetve a Nyugállományú tagozat

részérõ 700 fõ fizet egyénileg éves tagdíjat.

A tagszervezés során elsõsorban az aktív állományúakat képviselõ tisztségvise-

lõk munkája vált eredményessé. A tagszervezési kampányhoz jelentõs pénzössze-

geket mozgósított a szakszervezet, amelybõl finanszírozta a tagtoborzáshoz szük-

kséges szóróanyagok, adományok, promóciós termékek és egyéb dologi kiadások

kköltségét. Amióta bankszámláról vonja a Hosz a tagdíjat, a tagok tudatosabbak
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l k k l l ik k k i b d jfi i h jllettek, komoly elvárásaik vannak a szakszervezet irányába. A tagdíjfizetési hajlan-

dóság a civil szférához képest még így is magasabb, a kilépõk többsége a leszerelõ

állományból kerül ki.

A legénységi állomány alapkiképzése és a KVNR képzések az MH Altiszti Aka-

démián és az alakulatoknál kerülnek végrehajtásra. A kapcsolati tõkének köszönhe-

tõen, már alapkiképzés során tud a Hosz találkozni az állománnyal, elõadást tartani

számukra és toborozni közülük.

Kommunikáció

A Honvédszakszervezet kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a kommunikációs

csatornákon keresztül minél gyorsabban el tudjon juttatni információkat a tag-

sághoz, illetve a médián keresztül véleményét minél szélesebb körben terjeszt-

hesse.

A facebook célirányos használatával a www.hsz.hu oldal látogatottságát jelen-

tõs mértékben sikerült megemelni. Jelenleg a látogatások száma éves szinten meg-

haladja a fél milliót. Leglátogatottabb cikkünket idén több mint 18.000-en olvas-

ták három nap alatt. 2012-tõl évente több mint 300 cikk jelent meg a Hosz honlap-

jján és facebook oldalán. Az országos és helyi médiában is rendszeresen megjelen-

tünk, mely alapján elmondható, hogy a Honvédszakszervezet szinte a megalakulá-

sa pillanatától ismert közéleti szereplõvé vált. A sajtó képviselõi folyamatosan ér-

deklõdnek a Hosz véleményérõl a katona társadalmat érintõ fõbb kérdések kap-

csán.

Az Egység újsággal, mint saját nyomtatott sajtótermékkel is rendelkezik a Hosz.

Ez 2014-ig havi folyóiratként 10.000 példányban jelent meg és a tagok a postaládá-

jjukba kapták. 2014-tõl a gazdasági megfontolásokat is figyelembe véve negyedéven-

ként 5.000 példányban került legyártásra az újság, terjesztése pedig terjesztõkosaras

módszerrel történik. A Nyugállományú Tagozat tagjai részére a lakásra történõ pos-

tázás megmaradt a tagozat költségviselése mellett.

Személyes találkozók során évente több mint 100 alkalommal tájékoztatja a Hosz

a tagjait a laktanyákban, ahol kötetlenül feltehetik kérdéseiket és közvetlenül a tiszt-

ségviselõknek mondhatják el véleményeiket. A Hosz és az MH által szervezett csalá-

di napokon saját arculattal kialakított sátrakban apró reklámajándékokkal várják a ka-

tonákat és családtagjaikat.
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S á áSzolgáltatások:

kA tagdíj levonás rendszerének megváltozása kapcsán visszaérkezõ információk

alapján a tagság egyértelmûvé tette számunkra, hogy nagyobb elvárásai vannak a

szolgáltatások bõvítése terén. A korábbi ciklusban még az Egység 2002 Kft. végezte

a szolgáltatásszervezést is, azonban a feladatok szétválasztásra kerültek oly módon,

hogy a Kft.-tõl kiszervezésre kerültek ezen feladatok.

kÚj szolgáltatásként bevezetésre került a kedvezményes termékértékesítést, melynek

keretében kértük az alapszervezeteket, hogy ajánljanak helyi szolgáltatásokat. Ezek kö-

zül országos szintûvé vált a tatai alapszervezet által indított Gyermelyi tészta, illetve a

REGE konzervvásárlás. Regionális szinten mûködik például a Gyulai Húskombinát, és

Cerbona termékeinek, valamint a Henkel tisztítószerinek értékesítése, még helyi szinten

az alapszervezeti vezetõk által kialkudott engedmények, mint például a helyi pékségek,

pizzériák, autójavító mûhelyek és egyéb szolgáltatók nyújtotta kedvezményes

lehetõségek.

A tagkártya kedvezmények is vonzóak, illetve az EDC kártya lehetõségek is nép-

szerûek, fõ húzóereje az AGIP 8 forintos üzemanyag kedvezménye, amelyet a Hosz

tagsága évente 9–10.000 alkalommal használ ki.

2012. májusában a honvédelmi tárca megszüntette a gépjármûvek felelõsségbiz-

tosítását és a személyi állomány élet- és balesetbiztosítását. Ezek helyébe a

Honvédszakszervezet munkavállalói felelõség biztosítást kötött a SIGNAL Biztosító-

val személyenként 750 forintos havidíjért. A missziós élet- és balesetbiztosítási

lehetõséghez pedig a Groupama Biztosítóval létrejött szerzõdés alapján lehet csatla-

kozni. Ez a szolgáltatás a mai napig is népszerû a tagok körében.

A Hosz gazdasági tevékenysége során több céggel alakítottunk ki kiváló kapcsola-

tot. Ennek köszönhetõen kizárólag a tagság számára szóló kedvezményes ajánlatokat

tudunk a tagság részére biztosítani. Kiemelendõek ezen belül a Budapest Bank és az

OTP Bank hitel-, és számlacsomag szolgáltatásai. 

Továbbra is sikeresen mûködik a 2003-ban elsõként elindított Vodafone szolgálta-

tás. A több mint egy évtizedre visszanyúló flottás telefonszolgáltatás jelenleg is há-

rom féle csomagban több, mint 7.000 tag és családtag igényeit szolgálja ki. 

Üdülõk

A Honvédszakszervezet tulajdonában lévõ két hajdúszoboszlói apartman és egy al-

sóörsi lakókocsi áll a tagság rendelkezésére. A tagság igényeinek kielégítését követõen
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d kih l d k b l b ka gazdaságos kihasználás érdekében, a LIGA támogatásával az Erzsébet-program kere-

tében Egység 2002 Kft. kiajánlja az üdülõket. Így jelenleg nyereséges a tevékenység.

A Hosz tagoknak az év elején van lehetõségük jelentkezni az üdülõkbe, azok a he-

lyek amelyekre foglalás érkezik már nincsenek felajánlva az Erzsébet-programba. A

tagság változatos pihenési lehetõségeinek megteremtése érdekében partner szakszer-

vezeteinkkel és független szállásadókkal kötött megállapodásunk alapján az ország

számos pontján van lehetõség kedvezményes üdülés igénybevételére. Rendelkezésre

állnak hévízi, kehidakustányi, keszthelyi, büki, hajdúszoboszlói, nagyatádi, balaton-

máriafürdõi üdülõk, szállodák is.

Jogsegély szolgálat, jogi képviselet:

A szolgáltatás népszerû a tagság körében, folyamatosan növekszik az igény a jog-

ksegély szolgálat tevékenysége iránt. Az elmúlt idõszakban is sokféle ügyben keresték

meg a jogsegélyszolgálatot a katonák.

tSaját jogsegély szolgálati tevékenységünket jól kiegészítik a LIGA által biztosított

jjogi szolgáltatások, melyek az egész ország területén segítik a katonákat abban, hogy

jjogi problémáikat helyõrségükhöz közel tudják kezelni.

Alapítvány, segélyezés

A 2011-tõl kezdõdõ demonstrációk után a Hosz jogi lehetõséget keresett tagjai ré-

szére a szolgálati nyugdíj visszaszerzésének érdekében. A Katonákért alapítvány ál-

tal létre hozott pertársaság két lépcsõben, 2011 decemberében és 2012 júniusában

knyújtottak be anyagait, a nemzetközi bíróság befogadott. Azonban az Emberi Jogok

Európai Bizottsága (Strasbourgban) elutasította 2014. július 21-én a szolgálati nyug-

díjak vonatkozásában benyújtott három magyar beadványt, ami a többi kérelemre is

vonatkozott. A döntés sajnos végleges és megfellebbezhetetlen.

A Hosz a csökkenõ tagdíjbevételek ellenére is megõrizte a szociális gondoskodás

színvonalát. A temetési segély mértéke többször is felülvizsgálatra került, de a kül-

döttek többsége amellett érvelt, hogy ne csökkenjen az összege, így az továbbra is

38.650 forint maradt, míg a szociális segély alapösszege 10.000 forint.

Az MH Szociálpolitikai Közalapítvány kuratóriumának tagja a Hosz delegáltja.

Ezzel a segélyezési lehetõségeink kiszélesedtek, és a tagságot közvetlenül tudja segí-

teni a Honvédszakszervezet. Az utóbbi másfél évben sikerült több tag ügyében ilyen

módon is segítséget nyújtani.
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Hosz története képekben
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ÉKÉSZ megalakulás 1991.

ÉKÉSZ megalakulás 1991.
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ÉHOVÉT ülés 1992.

ÉKÉSZ választmányi ülés 1992.
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ÉKÉSZ rendkívüli választmányi ülés 1993.

ÉHOVÉT ülés 1995.
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A Hosz elsõ ügyvezetõ elnökségének tagjai 1995.

ÉKÉSZ-Hosz átalakuló választmányi ülés/kongresszus 1995.
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ÁGöncz Árpád fogadja a Hosz delegációját 1996.

Petíció átadás 1996.
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Demonstráció 1997.

Demonstráció 1997.
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ÉHOVÉT ülés 1997.

Hosz választmányi ülés 1998.

Hosz választmányi ülés 1998.
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Hosz választmányi ülés 1999.

Hosz választmányi ülés 1999.

Hosz választmányi ülés 2000.
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Sajtótájékoztató 2000.

Szakértõi egyeztetés 2001.

Hosz zászló átadás 2001.
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Visegrádi 4-ek
találkozója
2002.

BEOSZ-HOSZ vezetõi megbeszélés 2004.

Hosz választmányi ülés 2004.
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EUROMIL konferencia 2004.

Hosz választmányi ülés 2004.

Hosz választmányi
ülés 2004.
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Hosz rendkívüli kongresszus 2005.

Hosz vezetõi értekezlet 2005.
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Katonanõi tagozat értekezlete
2005.

Látogatás az SZF Parancsnokságon 2005.
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Szerzõdéses katonák konferenciája 2006.

Szerzõdéses katonák találkozója 2007.

ÉKÉT ülés 2007.
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ÉFRDÉSZ foci 2007.

Haderõnemi értekezlet
2007.

Hosz küldöttértekezlet 2007.
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Hosz kongresszus 2007.

ÉHÉF ülés 2007.

Katonákért Alapítvány 2007.
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LIGA tüntetés 2007.

Hosz évzáró rendezvény 2007.
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HM-Hosz- HODOSZ-BEOSZ  érdekvédelmi szerzõdés aláírás 2008.

Hosz vezetõségi ülés 2008.

ÉHÉF ülés 2008.
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É15 éves az EGYSÉG újság 2008.

ÉFRDÉSZ vezetõi értekezlet 2008.

10 éves a Hosz  nyugdíjas
tagozat 2008.
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Tagtoborzás 2008.

Hosz elnökségi ülés 2008.

ÉHÉF ülés 2008.
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Nemzetközi szakszervezeti értekezlet 2008.

ÉEGYSÉG kupa 2008.
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Hosz választmányi értekezlet 2008.

Közszolgálati demonstráció 2008.
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Hosz nõi szekció értekezlet 2009.

EUROMIL demonstráció 2009.
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Hosz családi nap
2009.

Vezénylõzászlósi
megbeszélés 2009.

Aquaparki látogatás
2009.
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Hosz nõ koferencia 2009.

Hosz nyugdíjas tagozat választmányi ülés 2009.
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Hosz választmányi ülés 2009.

LIGA majális 2009.
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ÉHÉF ülés 2009.

Holland küldöttség
látogatása 2009.

Meghívásos foci kupa 2009.
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Demonstráció
2009.

Családi nap 
2009.

Katonákért Alapítvány
- norvég projekt 2009.
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Hosz választmányi ülés 2009.

Haderõnemi értekezlet 2010.

Nyugdíjas tagozat továbbképzés 2010.
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Hosz foci 2010.

Szerzõdéses katonák konferenciája 2010.

Gyermek tábor 2010.
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EUROMIL demonstráció 2010.

Visegrádi 4-ek találkozója 2010.
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Hosz kongresszus 2010.

Hosz választmányi
értekezlet 2010.

Hosz 
nõi szekció 
értekezlete
2010.
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Hosz régiós értekezlet 2011.

Hosz 
évzáró értekezlet
2010.

Hosz-HODOSZ
bértárgyalás

2011.
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É20 éves az EGYSÉG újság 2011.

HM – Hosz megállapodás 2011.
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Hosz nõi
szekció 
konferencia
2011.

Szerzõdéses katonák találkozója 2011.

Hosz
demonstráció
2011.



A HONVÉDSZAKSZERVEZET 25 ÉVE

50

Hosz
demonstráció
2011.

Hosz választmányi
ülés 2011.

Hosz autós demonstráció 2011.
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Hosz foci 2011.

20 éves a Hosz – családi nap 2011.
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ÉHÉF ülés 2011.

Hosz választmányi ülés 2011.

Ludovika fesztivál
2011.
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Hosz horgászverseny 2011.

Családi nap 2012.
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Hosz szerzõdéses szekció értekezlet 2012.

ÉOKÉT oldal egyeztetés 2012.

ÉHÉF ülés 2012.
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HJT módosítás
egyeztetés 2012.

ÉHÉF ülés 2012.

Hosz elnökségi ülés 2012.
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Hosz küldöttértekezlet 2012.

A Hosz tagság a Fõvárosi Nagycirkuszban 2012.
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LIGA ifjúsági tagozat értekezlete 2013.

Katonákért 
Alapítvány 
kuratóriumi ülés
2013.

ÉHÉF ülés
2013.
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Meghívásos foci kupa 2013.

LIGA demonstráció 2013.
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Tagtoborzás 2014.

Visegrádi 4-ek konferenciája 2014.

Nyílt nap 2013.
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Hosz küldöttértekezlet 2013.

Tagtoborzás 2013.

Hosz horgászverseny 2013.
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Tisztségviselõk regionális értekezlete 2013.

ÁÁrvízi védekezés 2013.

ÁÁrvízi védekezés 2013.
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ÉHÉF ülés 2013.

Tagtoborzó
2013.

Replõnap 2013.
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Visegrádi 4-ek találkozója
2013.

Hosz továbbképzés 2013.

Nyugdíjas
tagozat 

válaszmányi
ülés 2013.
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Megemlékezés
Borka István sírjánál 2013.

Hosz küldöttértekezlet 2013.

A Hosz tagság a
Fõvárosi 
Nagycirkuszban
2013.
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Véradás 2014.

Szakértõi megbeszélés
az MH Logisztikai
Központban 2014.

Meghívásos 
foci kupa 2014.
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Hosz elnökségi ülés 2014.

ÉÉrdekvédelmi tájékoztató 2014.

Nyugdíjas
tagozat elnökségi
2014.
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Hosz tisztségviselõi tanácskozás 2014.

Hosz küldöttértekezlet 2014.

Hosz horgászverseny 2014.
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Családi nap 2014.

Hosz elnökségi ülés 2014.

Sportnap 2014.
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Honvéd babgulyás fõzõ verseny 2014.

Hosz küldöttértekezlet 2014.

Hosz küldöttértekezlet 2014.



A Fõvárosi Nagycirkusz elõadásának megnyitója 2014.

ÉHÉF ülés 2015.

Szakértõi
egyeztetés 2015.
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ÖÖMT konferencia 2015.

Hosz küldöttgyûlés 2015.

Hosz kongresszus 2015.
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Hosz
kongresszus 
2015.

Hosz küldöttgyûlés 2016.

Hosz küldöttgyûlés 2016.




