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A MATASZ Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei szervezete 2020 – ban a pandémiás helyzet 

miatt áttervezte a rendezvényeit. A tavaszra meghirdetett hadtörténeti előadássorozatból csak 

az első megtartására került sor, pedig igen nagy érdeklődést váltott ki. A tagjaink összetartása 

és programjának biztosítása többlet munkát igényelt. 

Májustól minden hónap utolsó szombatján az ÖTT-s és ÖMT – s állományok részére lövészetet 

és tereptani foglalkozásokat  tartottunk. 

Mivel a Honvédelmi Minisztériumtól a MATASZ nem kapott költségvetési pályázatot, így öt 

előre betervezett  rendezvényünk megtartása érdekében a Honvédelmi Sportszövetséghez 

pályázatot nyújtottunk be. Elnyertünk 6.200.000,- Ft – t támogatást, melyből 5.488.000 Ft-t el 

is költöttünk, azonban a végső elszámolásnál „csak” 5.253.064 Ft.-t hagytak jóvá. 

Rendezvényeinket megtisztelte dr. Nébald Gyögy a HS általános alelnöke, phd. Ruszin 

Romulusz HM helyettes államtitkát úr és a MATASZ  Elnöke és Alelnökei. A helyi gazdasági 

és politikai vezetők is rendszeres résztvevői a rendezvényeinknek. 

A taglétszámunk 124 fő volt és a pandémia ellenére sikerült megőriznünk tagjaink létszámát. 

Ez mind felnőtt fizető tagokat jelent elsősorban. 



 
 
 
Tovább bővítettük szponzoraink létszámát és igen jó érzés, hogy különböző vállalkozók állnak 

a rendezvényeink támogatói sorába. 

 

2021 évre elsősorban a szervezettségünk megőrzését, esetlegesen fejlesztését tervezzek. 

Fontosnak tartjuk az ejtőernyősök bevonását a MATASZ életébe és szeretnénk az ÖTT-s és 

ÖMT állomány további növelését tagjaink közül. 

Tovább bővítjük az együttműködők körét: együttműködési megállapodást kötünk  a Megyei 

Katasztrófa Igazgatósággal. A MH területi szerveivel meglévő jó kapcsolatunkat tovább 

fejlesztjük  és még több közös rendezvényt hajtunk végre. A területvédelmi ezreddel közösen 

május 22-én Gávavencsellőn egy nagyszabású honvédelmi napot tervezünk végrehajtani, 

melyre a felkészülés már megkezdődött. 

   

 

Miskolc, 2021.  február  hó  24.  nap. 

 
 
 

 
 
 
 
 


