
             
 

 

 

BESZÁMOLÓ 
/a MATASZ Pest Megyei Szervezet 2020. évi tevékenységéről/ 

 
A MATASZ Pest Megyei Szervezete 2020. évi tervezett programjaira is jelentős hatással volt a 

COVID-19 vírusjárvány, illetve az azzal kapcsolatosan bevezetett korlátozások.  

Január és február hónapban még több egyeztető megbeszélést tartottunk az együttműködő 

partnerszervezetekkel – az MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred, 30. Szepessy András 

Területvédelmi Zászlóalj vezetésével,  

 

                     
 

az Országos Rendőr Főkapitány úrral, Pest Megyei Kormánymegbízott úrral, a Báró Podmaniczky 

III. János Honvéd Egyesület elnökével, Pomáz Város és más Pest megyei települések 

polgármestereivel, a Honvéd Kossuth Lövész Klub és a Szentendrei Kinizsi Honvéd Sportegyesület 

illetékeseivel stb. – a 2020. évi tervezett programjaink minél színvonalasabb megvalósítása 

érdekében. A terveinket azonban a COVID-19 vírusjárvány felülírta. Az év első felében több, a 

korábbi években már sikeres és hagyományos programunkat, Egy nap a honvédelemért, Gödöllő és 

Pomáz, gyereknapi program, családi és sportnapok, stb. kellett törölnünk, ahol tevékenységünkkel 

igyekeztük szolgálni a honvédelem népszerűsítésének ügyét. 

Ettől függetlenül sem lehet okunk panaszra, mert az év folyamán összességében az ismert 

nehézségek ellenére is, eredményes munkát tudtunk végezni. 

 

2020. évben végrehajtott fontosabb feladatok, programok (országos, regionális programokon 

való részvétel, önálló saját programok, események) részletezése. 

 

                                     
 

A 2020. év első kiemelkedő MATASZ rendezvénye a jubileumi XX. Doni Hősök Emléktúra volt, 

melynek a január 16-19. között megrendezett Heves megyei szakaszán 6 fő tartalékos tagunk vett 

részt. 

       Magyar Tartalékosok Szövetsége 

Pest Megyei Szervezete 
2013. Pomáz, Gárdonyi Géza utca 4. 

matasz.pestmegye@gmail.com  
tel:+36-20/9551-547 
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Néhány hónap szünettel folyamatosan meg tudtuk tartani a tagjainknak szervezett lövészeti 

programjainkat, melyek közül kiemelkedik a február 21-én a MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi 

Ezred, 30. Szepessy András Területvédelmi Zászlóalj közreműködésével megtartott, a Magyar 

Honvédségben rendszeresítésre kerülő új kézi lőfegyverek, vagyis a CZ Bren 2 gépkarabély, a CZ 

P-09 pisztoly, és a gyakorlati felkészítést szolgáló Mossberg 0.22 Lr Tactical és MFOURü22 Gen II 

Pro Rifle tipusú 0,22 kaliberű fegyverek bemutatója. Ugyan ilyen sikeres volt az augusztus 31-én 

megrendezett „Regionális lőverseny” is, ahol tagjainkon kívül öt szervezet – MATASZ Heves 

Megyei és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezetei, az Aeroking Ejtőernyős Klub, a Magyar 

Testőr Szövetség, és az MH KIKNYP – versenyzői vettek részt. 

A Magyar Honvédség Amatőr Lőbajnoksága és a Nemzeti Hadipisztoly Lőbajnokság 

versenyszámainak már évek óta hagyományosan, az MH Altiszti Akadémia szentendrei bázisán 

lévő, a  Honvéd Kossuth Lövész Klub által működtetett sportlőtér ad otthont. A 2020-as év 

versenyei azonban a COVID-19 vírusjárvány miatt sokban különböztek a már megszokottaktól. A 

legfontosabb változtatás az volt, hogy a Honvédelmi Sportszövetség által is támogatott versenyeket 

nem egy-egy nap alatt bonyolították le, hanem több héten keresztül, időben elosztva ezzel az 

indulókat. Így a rendezőknek sikerült csökkenteni a személyes kontaktusok számát, illetve a vírus 

terjedésnek lehetőségét, hogy a versenyzők és a szervezők minél kevésbé legyenek kitéve a járvány 

okozta veszélynek.   

A versenyek már október közepén elindultak és november közepéig tartottak. Az MH Amatőr 

Lőbajnokságon, sportpisztoly, központi gyújtású pisztoly, és kispuska versenyszámokban, míg a 

Nemzeti Hadipisztoly lőbajnokságon a Magyar Honvédségnél és más fegyveres testületeknél is 

rendszeresített szolgálati – P9RC – pisztollyal mérték össze tudásukat a versenyzők.  

 

         
 

A lőbajnokságokon, az MH KIK NYP, MH AA, MH KRK, HKLK, MH 1. HTHE, NAV,MH 86. 

SZHB, MH EK versenyzői mellett, az előző évekhez hasonlóan a MATASZ Pest Megyei Szervezet 

tagjai, összesen 16 fő férfi és női versenyző is részt vett, és nem is eredménytelenül, hiszen a 

különböző versenyszámokban összesen 6 első, 2 második és 5 harmadik helyet szereztek. A 

lőjnokságokon elért eredmények tökéletesen visszaigazolták a MATASZ Pest Megyei Szervezete 

tagjainak már több éve, havi rendszerességgel szervezett lövészetei, illetve az azokon elvégzett 

munka sikerességét, mivel a különböző versenyeken a tagságból egyre többen indulnak el és érnek 

el sikereket. 



     

Szeptember 19-én, meg tudtuk tartani a Pomáz Város Napja 2020. évi programjai közé illeszkedő 

toborzó, sport és családi napi programunkat is. A kitelepülés előkészítését azonban most elsősorban, 

a vírusjárvány terjedésének megakadályozása, a rendezők és a résztvevő érdeklődő civil lakosság 

egészségének védelme határozta meg. A város polgármesterével Leidinger István úrral, és a Pomázi 

Művelődési Ház és Könyvtárral többször egyeztetve meghatároztuk a rendezvény pontos 

helyszínének határait, és kiépítésének módját.  

 

        
 

Javaslatainkat elfogadták, így a bemutató helyszíneket kordonokkal vettük körül, és a 

kordonfolyosókban a földre helyezett szalagokkal megjelöltük a kötelező szociális 

távolságtartáshoz szükséges térközöket. A program kiszolgáló személyzete a rendezvény alatt – 

kivéve az étkezések idejét – kötelezően viselte az arcot szabályosan elfedő maszkot, ami a 

látogatókra is kötelezően vonatkozott, akik a kordonon belülre csak a kötelező kézfertőtlenítés után 

léphettek be. A program során használt bemutató eszközök is folyamatosan fertőtlenítésre kerültek. 

A tapasztalatok alapján elmondható, hogy a szigorú szabályokat a látogatók szinte mindegyike 

megértette és elfogadta. A néhány kivételt képező személlyel folytatott udvarias beszélgetés pedig 

Őket is meggyőzte, hogy ezek a szabályok mindannyiunk egészégét védik, és az Ő esetleges 

vírustagadásuk nem veszélyeztetheti mások egészségét. Ezért aztán vagy alávetették magukat a 

megkövetelt szabályok betartásának, vagy másutt kerestek aznap programot. 

 

           
 

Május 31-én, a Magyar Hősök Emlékünnepe, és november 11-én az első világháborúban elhunytak 

emléknapja alkalmából Leidinger István úrral, a város polgármesterével együtt szerveztünk és 

tartottunk koszorúzó megemlékezést, a Pomázi Hősi Emlékműnél. 

 

         



 

Október 08-án az MH Altiszti Akadémiával és az MH Transzformációs Parancsnoksággal közösen 

megtartottuk az MH Altiszti Akadémia területén lévő Kossuth szobornál, a Magyar Tartalékosok 

napja alkalmából, koszorúzó megemlékezésünket.  

 

           
                                                                         

A MATASZ Pest Megyei Szervezete és a Pest Megyei Kormánymegbízott irányítása alatt működő 

Pest Megyei Védelmi Bizottság között az elmúlt években kiváló munkakapcsolat alakult ki. Ennek 

köszönhetően a PMVB 2019-ben kettő garnitúra bemutató tabló átadásával segítette a megyei 

programjainak megvalósítását, illetve azok színvonalasabb, látványosabb prezentálást. 2020-ban 

újabb támogatást kapott a megyei szervezet. Október 16-án adta át a MATASZ PMSZ részére 

használatra hivatalában, Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott és Gyenge Emil alezredes a PMVB 

titkárhelyettese, honvédelmi referense azt az Epson típusú projektort, amellyel bemutatóinkat, a 

fiatalok honvédelmi nevelése érdekében szervezett programjainkat, toborzó napjainkat 

szemléletesebbé, színesebbé tudjuk tenni.     

                

          
 

A MATASZ alapító tagja, közel kettő évtizedig ügyvezető alelnöke, majd alelnöke Kerekes Sándor 

ny. ezredes úr aktív munkája eredményeként, 2020-ban 8 alkalommal érkezett a német 

tartalékosoktól különböző adomány – elektromos speciális kórházi ágyak, tolókocsik, rolátorok, 

egészségügyi felszerelések, iskolai számítógép asztalok és székek stb. melyek négy különböző 

helyszínre a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tiszavasvári Kornisné Liptay Elza Szociális és 

Gyermekjóléti Központba, a Gávavencsellői Önkormányzatnak, a kisvárdai Felső-Szabolcsi 

kórházba, és Orosházára. Az adományok össz. értéke már meghaladta  a 80 000 000-Ft-ot. Az 

adományok jelentős mértékben hozzájárultak a szociális és öreg otthonok lakói, az ápoló 

személyzet munkájának könnyítéséhez, a települések rászorulói életminősége javításához, egyes 

iskolai berendezések korszerűbbre cseréléséhez.  

   

A MATASZ Pest Megyei Szervezet a MATASZ Alapszabálya 2 § (10) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelően közreműködött a hadisírok felkutatásában, feltárásában, a hősi emlékművek 

gondozásában és a kegyeleti tevékenység végrehajtásában. Ezeket a feladatokat a MATASZ Pest 

Megyei Szervezet Hadisírgondozó csoportja, Papp László ött. főtörzsőrmester vezetésével, - aki a 

MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred, 17. zászlóalj, 3. járási század önkéntes területvédelmi 

tartalékos katonája - és a tagságból alkalmanként felkért, illetve bevont tagokkal együtt, szoros 



együttműködésben a megyei hadisírgondozásért felelős szaktiszttel végeztük. Mindvégig fontos 

szempont volt a COVID-19 vírusjárvány ideje alatt, a járványügyi szabályok és a hadisírok 

gondozására, ápolására vonatkozó jogszabályok maximális betartása. Ezeket a feladatokat a 

MATASZ elnökének augusztus 07-én e-mail-en küldött felszólításáig, - vagyis, hogy a 

hadisírgondozói tevékenységünket szüneteltessük - folyamatosan végeztük. A MATASZ 

Hadisírgondozó Csoport vezetője: Papp László ött. főtörzsőrmester, tagjai: Medveczki Ádám ömt. 

főtörzsőrmester és Varga Zsuzsanna.  

 

        
 

Sokszor bizony igencsak nehezített körülmények között vállalták a hadisírok rendbetételét, több 

helyen méteres gazt kellett kiirtaniuk, vagy éppen  állati tetemek eltávolítása várt rájuk, de Ők eddig 

leküzdötték ezeket a nehézségeket.  

 

                             
 

Sajnos országszerte rengeteg az elhanyagolt hadisír, katona hőseink sokszor méltatlan körülmények 

között alusszák örök álmukat, és ha ezeket a sírok, mint például a képeken látható, versegi  

temetőben található, a háború utolsó napjaiban, az itt  lévő harcokban elhunyt  12 katona végső 

nyughelyéül szolgáló sírt nem újítják fel tagjaink, lehet, hogy néhány év múlva már a sírt sem 

találjuk meg. Önkéntes munkájukkal tagtársaink tovább öregbítették a MATASZ Pest Megyei 

Szervezete jó hírét, tevékenységükkel kivívták mind parancsnokaik, mind pedig a települések 

vezetőinek és lakosainak elismerését,  köszönetét. Ezért a munkáért mindannyiunk nevében 

köszönet jár részükre, de a legnagyobb köszönet az elvégzett munkáért illeti Őket! Sajnos a 2020 



augusztusában részünkre küldött felszólítás óta a hadisírgondozási tevékenységünk folytatására 

vonatkozóan érdemi változás nem történt. 

 

Nemzetközi kapcsolatok. 

 

A MATASZ Pest Megyei Szervezetével partneri kapcsolatban lévő német, svájci, olasz és lengyel 

partnerszervezetekkel az év folyamán a COVID-19 világméretű vírusjárvány okán bevezetett 

korlátozó rendszabályok miatt a személyes kapcsolattartásra nem volt lehetőség. Minden 

partnerszervezettel történ azonban tájékozódó levélváltás, amelyek a kapcsolatok 

folyamatosságának fenntartását szolgálták, és a jövőbeni személyes találkozásokat voltak hívatottak 

előkészíteni. 

 

A MATASZ Pest Megyei Szervezet taglétszámának alakulása 2020-ban. 

 

A rendelkezésünkre álló adatok alapján 2020. december 31-ig 92 fő fizette be tagdíját, ebből  16 fő 

tartalékos állományú.  

Kettő fő, korábban elhunyt tagtársunk, Varga László és Hegedűs János tagsági jogviszonyának 

törlését kezdeményeztük. 

Szervezetünkből az év folyamán kilépés nem történt, illetve nincs róla tudomásunk, a MATASZ 

Budapesti Szervezetéhez 1 fő, Gyimóthy Zsolt kérte áthelyezését, illetve átlépését. 

Egy fő Veress Vilmos tagsági státusza rendezetlen. Személyesen többször is kértem, ha a MATASZ 

Budapesti Szervezeténél kívánja a továbbiakban tagsági jogviszonyát folytatni, akkor annak 

jóváhagyását kérje a MATASZ elnökétől, de ezt eddig nem tette meg, legalább is én nem kaptam 

erről hivatalos tájékoztatást. 

24 fő új jelentkezőt vettünk fel tagjaink sorába, a MATASZ Budapesti szervezetétől pedig 6 fő 

jelentkezett át a MATASZ Pest Megyei Szervezetéhez. 

Összességében a megyei szervezet tagdíjat fizető tagjainak létszáma – 97 fő -jelentősen nem 

változott. 2019-ben 92 fő volt a tagdíjat fizető tagok száma, de a személyek bizony igen, és ha 

figyelembe vesszük, hogy ebből 24 fő új belépő, akkor ez a kép már nem annyira pozitív, még 

akkor sem, ha tudjuk, hogy ebben a COVID-19 vírusjárványnak jelentős szerepe van. 

 

2020. évben 4 MATASZ tagszervezet – Aeroking Ejtőernyős Klub, ZEN Rendészeti SE, 

Szentendrei Kinizsi Honvéd Sportegyesület és a Magyar Testőr Szövetség – fizette be a 

tagszervezete után megállapított tagdíját.  

 

Aeroking Ejtőernyős Klub adóigazgatási azonosító száma: 18688478-1-13, székhelye: 2360. Gyál, 

Bajcsy Zs. U. 8, képviseli: Horváth Pál elnök. 

 

Szentendrei Kinizsi Honvéd Sportegyesület nyilvántartási száma: 13-02-0004367, székhelye: 2000. 

Szentendre, Dózsa György út 12-14, képviseli: Vura Zsolt elnök. 

 

ZEN Rendészeti SE nyilvántartási száma: 13-02-0006566, adóigazgatási azonosító száma: 

18520118-1-42,cégjegyzékszám: 00 18 520118, székhelye: 1078. Budapest, Nefelejcs u.43. I/17, 
képviseli: Szabó Judit elnök. 

 

Magyar Testőr Szövetség, adóigazgatási azonosító száma: 18728804-1-42, cégjegyzék száma: 01-

10-046111, székhelye: 1162. Budapest, Fahéj u. 34., képviseli: Kiss László elnök. 

 

Összegzés. 

 

A MATASZ Pest Megyei Szervezete a COVID-19 vírusjárvány okozta nehézségek, és az egész 

évet végigkísérő forráshiányok ellenére eredményes évet zárt. Köszönhető ez elsősorban a tagság 

aktív tagjainak. Rendszeresen számot kell adnunk a programjainkról, feladatainkról, de ezek a 

programok nem teljesülhettek volna, ha nincsenek aktív tagjaink, akik sok-sok munkaórával 



készítették ezeket elő, majd természetesen dolgoztak a programok végrehajtása során is azok 

sikeréért, és végül az utómunkálatokból is kivették a részüket. 

Az elmúlt évben ezek közül a tagok közül is kiemelkedett Nyitrai Lajosné, aki az elsők között 

jelentkezett, hogy segítséget nyújtson lakókörnyezetében a vírusjárvány miatt nehéz helyzetbe 

került embertársain. A programjaink előkészítése és lebonyolítása során kiemelkedő munkát 

végeztek: Kerekes Sándor, Dr. Bardócz-Tódor András, Bagi László, Papp László, Medveczki 

Ádám, Jakab Attila, Major Viktor, Huszárné Biczó Magdolna, Kasza Krisztina, Bernáth Sándor, Dr. 

Máthé Zoltán, Papp-Horváth Anna, Horváth Pál, Majoros József, Bodola Botond, Németh 

Dominika, Vass Imre, Szabó Judit.  

Külön köszönet jár Major Viktornak, a megyei szervezet titkárának, aki nem csak lövészeti 

programunk kiszolgálásában vesz részt aktívan, de rengeteg dologgal segíti mindennapi 

tevékenységünket, mint például a technikai feltételek biztosítása, különféle segédanyagok, űrlapok 

kivitelezése stb. A MATASZ Budapesti Szervezetétől átjelentkezett tagjaink is aktívan 

kapcsolódtak bele közösségi életünkbe. Cseh Gyula nélkül ma már a kispuska lövészeti programunk 

szinte elképzelhetetlen, de Dr. Szabó Rolandot is említhetem, aki Gyulával együtt személyes 

munkájával segítette a Pomáz Városnapi rendezvényünk lebonyolítását. Szabó Géza, aki szintén a 

fővárosi szervezettől érkezett hozzánk,  közösségünk egyik legaktívabb tagja, aki nem csak az 

elméleti előkészítés során, hanem a gyakorlati munkában is az élen jár. 

 

A MATASZ Pest Megyei Szervezet 2021. évi kiemelkedő feladatai, tevékenységének fő 

irányai. 

 

A megyei szervezet elnökségének mandátuma lejárt, ezért a tisztújítás mindenféleképpen a 

feladatink élére kívánkozik.  

A COVID-19 vírusjárvány miatt bevezetett korlátozó rendszabályok nagyban befolyásolják illetve 

meg fogják határozni az idei év tevékenységeit is. 

Amennyiben a vírushelyzet lehetővé teszi, természetesen elő kell készíteni a honvédelmi nevelést 

szolgáló „Egy nap a honvédelemért” elnevezésű programjainkat, ugyan úgy, mint a toborzást 

segítő, közösségépítő falu és városnapi kitelepüléseinket. 

Kiemelt feladatként kívánjuk kezelni a hadisírok gondozását, ápolását, ami a vírusjárvány miatti 

korlátozó intézkedések ideje alatt is végezhető, hiszen a temetőkben nem kell attól tartani, hogy 

nem tartható a kötelezően előírt 1,5-2 méteres távolság. 

Kétoldalú nemzetközi kapcsolatainkat szintén csak a vírusjárvány miatti korlátozások után tudjuk 

hatékonyan folytatni. Ezen a területen a korábbi években kialakított gyakorlatnak megfelelően a 

találkozók alkalmával. 

Tagtoborzó tevékenységünkben elsőbbséget élvez az aktív tartalékosok megkeresése, szervezeti 

életünk, közösségi értékeink bemutatása. 

Pest megyében is egyre növekszik az önkéntes területvédelmi tartalékosok száma, ami lassan 

lehetővé és szükségessé teszi egy-egy járási szervezet kialakítását, létrehozását,  ami nagyban 

szolgálná az aktív tartalékosok rendelkezésre állási időben való összefogását, közösséggé 

kovácsolását. 

Figyelemmel kell kísérnünk a Honvédelmi Sportszövetség, és más, a profilunkba illő szervezet 

pályázati kiírásait, illetve a pályázatok által biztosított lehetőségeket, hogy tervezett programjaink 
megvalósításához a megfelelő forrásokat biztosítani tudjuk. 

 

 

Pomáz, 2021. február 02. 

 

     Tisztelettel! 

 

 

                 Bíró Sándor ny. r. ezredes.  

                     MATASZ Pest Megyei Szervezet  

            elnök sk.  


