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 1991. Budapesten 7 helyi egyesületből és 56 egyéni tagból 

megalakul a Katonák Érdekvédelmi Szövetsége (KÉSZ), 

 1995. A KÉSZ küldöttgyűlése úgy dönt, hogy a szövetség 

szakszervezetté alakul létrejön a Honvédszakszervezet 

(HOSZ). 

 2013. A Honvédszakszervezet a katonák egyetlen 

reprezentatív érdekvédelmi szervezete. Tagjainak száma 

megközelíti a  5.000 főt, akik a Magyar Honvédség teljes

vertikumában megtalálható közel 100 alapszervezetet illetve

önálló csoportot alkotják.

A Honvédszakszervezet:



HOSZ fő feladatai:

 Folyamatos kapcsolattartás a politikai és katonai vezetőkkel

(HÉF, Egyedi kezdeményezések)

 Jogszabályalkotás befolyásolása, a szolgálatteljesítés feltételeinek 

javításának elérése

 Illetmény- és szociális kondíciók javításának elérése

 Szoros együttműködés az érdekvédelmi szövetségeseinkkel

(EUROMIL, HODOSZ, BEOSZ)

 Állandó jelenléttel a hivatásos és szerződéses katonák jogi és 

szociális tájékozottságának javítása

 A szolgáltató szakszervezeti jelleg fenntartása

 A nyugállományú katonák, szolgálati járadékosok, önkéntes 

tartalékosok speciális helyzetéből adódó problémák kezelése



Szövetségi kapcsolataink

1992: csatlakozás a Katonaszövetségek Európai

Szervezetéhez (EUROMIL)

Folyamatos kapcsolattartás a V4-ek katonai 
érdekképviseleti szervezeteivel (évente 
konferenciák)

Nemzetközi kapcsolataink

Hazai kapcsolataink
Együttműködés a védelmiszektorban működő 

érdekképviseleti szervezetekkel:

HODOSZ

BEOSZ



Szervezeti élet I.

A Hosz legfelsőbb döntéshozó fóruma a
évente összeülő küldöttértekezlet.



Szervezeti élet II.

Az elnökség a két havi rendszerességgel 
megtartott ülésein a Hosz napi működésével, 

irányításával kapcsolatos döntéseket hoz.



Az elnökség
Elnök

Czövek János
Alelnökök

Bazsik István

Szendrei Zoltán

Szárazföldi képviselet, elnökségi tag

Bálint Ákos

Légierő képviselet, elnökségi tag 

Bácskai István

Logisztikai képviselet, elnökségi tag

Mészáros Mária

Közigazgatási és Intézményi képviselet, elnökségi tag 

Gáspár Tamásné

Nyugállományú Tagozati elnök, elnökségi tag

Sörös István



A Hosz működését jelentős mértékben 
meghatározza a Honvédelmi 

Minisztériummal megkötött éves 
együttműködési megállapodás.



„Az új közszolgálati életpályamodell teljes 
körű bevezetéséig havi bruttó 10 ezer forintos 
kiegészítő juttatást kap a Magyar Honvédség 
altiszti és legénységi állománya - jelentette be 
Hende Csaba honvédelmi miniszter a 2014. 
02. 10-i éves értékelő és feladatszabó vezetői 

értekezletén.

Kiegészítő juttatást kap a honvédség 

altiszti és legénységi állománya 

A 2014. január 28-án megtartott BM évértékelő értekezleten 

elhangzott, hogy a

Belügyminisztérium tiszthelyettesi állománya havi 10.000 Ft 

bérkiegészítésben részesül 2014. évben. (01. 29. Hosz)

HM-es vezetői értekezlet eredeti időpontja: 2014. 02.04.



A Honvéd Vezérkar főnökének 
fóruma a Hosz központi irodában
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Tagsági díj:

A HOSZ tagsági díj a bruttó illetmény 0.6%-a
, mely az szja.-ból levonható.

Pl.: 150.000 Ft-os havi illetmény esetén 900 Ft/hó

A befizetett tagdíjak 30%-a helyi alapszervezetnél 
marad és a közösségi-szervezeti életet szolgálja.

* a hallgatói tagdíj 200 Ft/hó

* nyugdíjas, szolg. járadékos  tagdíj 5000 Ft/év

* pártoló tagok, tartalékos katonák 905 Ft/hó



Kártya kedvezmények

www.edc.hu



Az aláírt szerződés értelmében minden 

Hosz tagnak 150.000 Ft-os 

életbiztosítása és 5.000 Ft-os 

balesetbiztosítása valamint csonttörés 

esetén 5.000 Ft-os térítési díja van a 

2014-es évre.

Csoportos Élet- és Balesetbiztosítás



Sokféleség, szolidaritás, megbízhatóság
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Szakszervezet kötheti:

• A munkavállalókat mentesíti a gondatlan károkozási 
események bekövetkezéséből származó, az őket ilyen 
esetben terhelő részkártérítési kötelezettség megfizetése alól. 

• A kártérítés kifizetéséhez a munkavállalói részkártérítési 
kötelezettséget megállapító jogerős munkáltatói határozat 
megléte szükséges.

Csoportos biztosítások

Munkavállalói felelősségbiztosítás



A HOSZ mint szolgáltató szervezet

 Jogi tanácsadás

 Perképviselet (szolgálati viszonnyal összefüggésben)

 Ügyvéd ajánlása (egyéni meghatalmazás alapján)

 Ügyvédi ellenjegyzést igénylő szerződések, okiratok 
készítése

 Helye: Budapest, Kerepesi út 29/B.

 Ideje: szerdánként 14h – 16h

 dr. Fodor Zita

Jogsegélyszolgálat



A HOSZ mint szolgáltató szervezet

 Anyagi segítség az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került 

katonák és családtagjaik számára (közel 10 millió forint 

segélyalap/év)

 Pertársaság a korhatár alatti katonákat ért joghátrány felszámolására.

 Szja 1%-os felajánlások összegyűjtése

 Helye: Budapest, Lehel u. 41.

 Titkár: Pusztai Lajos

A Katonák a Törvényességért és a 
Jogbiztonságért Közhasznú Alapítvány



 Vodafone telefonok 

 Üdültetés, Hajdúszoboszló

 Élet és balesetbiztosítás (Signal)

 Schiller autó vásárlási és szervíz kedvezmény

 Lakáslízing

 Banki befektetés tanácsadás

 Családi és szakszervezeti rendezvények rendezése

 Kereskedelmi partnerek kutatása, együttműködés

 Ügyfélszolgálat: Budapest, Béke út. 77. (tel.: +36703352471)

 Ügyvezető: Bódis Sándor

A HOSZ mint szolgáltató szervezet

EGYSÉG 2002 Kft.







A közelmúltban a Hosz által szervezett legnagyobb 
családi rendezvény volt a Fővárosi Állatkertbe 

szervezett látogatás, a fennállásunk 22. 
évfordulóján. Közel 2000 tag és családtag vett részt 

az eseményen.



A HOSZ írott és elektronikus sajtója

 1991. október megjelent az első szám 

 20 oldalas két havi lap

 2004. szeptember: EMPA-tagság

 Közel 10.000 olvasó (Minden tag részére 

postai úton kerül terjesztésre)

Egység újság

A Honlap

 A napi aktualitásokat tartalmazza

 Elindult a havi megjelenésű HOSZ TV

 Az olvasók fórumon érdeklődhetnek, 

cserélhetik ki véleményüket

 Partnereink elérhető linkjei 

 Cím: www.hsz.hu
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