
MATASZ Komárom-Esztergom Megyei szervezetének beszámoló jelentése 

a 2020. évről 
 
 

2020. év tevékenysége fő irányai és tervezett feladatai a voltak: 
 
 
 Továbbra is Komárom-Esztergom Megyei szervezet tevékenységének fő figyelmét a 
kiemelt feladatokra való felkészülésre, az állományarányok további javítására, azaz a műveleti 
és a védelmi tartalékosok létszámának növelésére és az összlétszám emelésére kívántuk 
fordítani. 
  
  A megyei szervezet kapcsolatát a Megyei Védelmi Hivatal Titkárságával, a Toborzó 
Irodával tovább kívántuk bővíteni. Erősíteni terveztük az együttműködésünket a 25. gl dd,-al.  
  
 Ennek érdekében terveztük a 2020-es év rendezvényeit, amelyekkel a megfogalmazott 
céljainkat kívántuk segíteni és minden tartalékos katona és tag számára vonzó programokat 
kívántunk megjeleníteni. 
 
 Folytatni kívántuk az Árpád Gimnázium 4 végzős osztályban történelem, illetve 
életvitel tantárgy keretében a tantárgyak aktuális témáihoz igazodva 1-1 tanóra tartását a NATO 
és a MH tárgykörben. 
 

Azt reméltük, hogy a 2020-as év minőségi áttörést hoz mind a MATASZ szövetség 
egészének, mind pedig a Komárom-Esztergom Megyei szervezet számára.  
 
 A 2020-as év rövid megítélése: 
 
 Vártuk, hogy intézményesedik a MATASZ. A HM részéről megígért státuszok 
megjelennek legalább a MATASZ központjában és a megyék szintjén bevonásra kerülhetnek 
műveleti és önkéntes tartalékosok az éves katonai szolgálatuk terhére. Sajnos ebben nem történt 
előrelépés 
 

A 2020-as év egészére rányomta a bélyegét a Covid-19. vírus okozta járvány és 
gyakorlatilag teljesen felborította elképzeléseinket. Nem kerülhetett sor a hagyományos Deák 
Patara „játékok” megrendezésére, nem volt zökkenőmentes a honvédelmi ismeretek 
középiskolai oktatása, nem jutott kellő támogatás a Haditorna Versenyekre történő 
felkészülésre. 

 
Az együttműködés erősítése a 25. gl dd,-al -a többszöri egyeztetés ellenére, a járványhelyzet 
romlása végett nem volt eredményes. 
 
  

A honvédelmi kötelék program keretében rendezendő haditorna versenyekre való 
felkészülésünk a nehézségek ellenére is jól sikerült. Az Országos Haditorna verseny 
Komárom-Esztergom megyei döntőjét mind az általános iskolák, mind pedig a 
középiskolák között a tagjain által felkészített csapatok megnyerték. Sajnos az országos 
döntő 2021-es évben is elmarad a járványhelyzet miatt. 



 Amiben előrelépés történt még az a tagságlétszám bővítés, reméljük, hogy ez a tagdíjat 
fizetők létszámában is realizálódik. 
 
 Úgy látjuk, hogy a tartalékos szövetség valódi tartalékos szövetséggé válásához 
elengedhetetlen az intézményesülés, hogy azokat a feladatokat fel tudja karolni, amelyek 
megerősítik szerepét a véderő tartalékénak kialakításában, valamint az ifjúság ország védelmi 
felkészítésében. 
 

2021. év tevékenysége fő irányai, tervezett feladatai 
 
 
 Továbbra is Komárom-Esztergom Megyei szervezet tevékenységének fő figyelmét a 
kiemelt feladatokra való felkészülésre, az állományarányok további javítására, azaz a műveleti 
és a védelmi tartalékosok létszámának növelésére és az összlétszám emelésére kívánjuk 
fordítani. 
  
  A megyei szervezet kapcsolatát a Megyei Védelmi Hivatal Titkárságával, a Toborzó 
Irodával tovább kívánjuk bővíteni. Erősíteni szeretnénk az együttműködésünket a 25. gl dd,-
al.  
  
 Folytatjuk az Árpád Gimnázium 4 végzős osztályban történelem, illetve életvitel 
tantárgy keretében a tantárgyak aktuális témáihoz igazodva 1-1 tanóra tartását a NATO és a 
MH tárgykörben. 
 

2020. évre tervezett főbb feladatok: 
 

 
 A megyei honvédelmi kötelék program keretében rendezendő haditorna versenyekre 

való felkészítés. 
 

 kiemelt feladatként tervezzük a Monostori Erő(d) Próba programokat 
 

 Továbbra is fontos feladatnak tartjuk a MATASZ részéről a megjelenés, a részvétel 
tudatosítását, díjak felajánlásával is népszerűsíteni szervezet tevékenységét. 
 

  Kérjük Elnök Urat, hogy a szervezetünk által tervezett programokat támogatni 
szíveskedjen. 
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