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BESZÁMOLÓ A MATASZ VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE 
2020. évben végzett munkájáról 

 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
MAGYAR TARTALÉKOSOK SZÖVETSÉGE VESZPRÉM MEGYEI EGYSÜLETE 
rövidítve MATASZ VME. 
 
Adószám: 18733853-1-19 
 
Számlavezető bank: K&H Bank Zrt. 
 
Bankszámla száma: 10404041-50526786-53801006 
 
Nemzetközi számlaszám (IBAN): HU71 1040 4041 5052 6786 5380 1006 
 
Statisztikai számjel: 18733853-9499-529-19 
 
A taglétszámunk 2020. 01. 01-én 47 fő, az év végén 2020.12.31-én pedig, 57 fő hivatásos, 
valamint nyugállományú katona és civil tagtársunk volt. 
 
Tájékoztatásként közlöm, a MATASZ VME klubfoglalkozásait, minden hónap első 
csütörtökjén, 17.00 órakor tartja az AGÓRA Veszprém Kulturális Központ (HEMO) I. emeleti 
klubhelyiségben.  
 
2020. évben 1 közgyűlést és 5 elnökségi ülést és klubfoglalkozást tartottunk.  
 
Egyesületünk alapadatai az AGÓRA Veszprém Kulturális Központ programfüzetében és az 
www.agoraveszprem.hu web - oldalon elérhető.  
 
Minden, ami a MATASZ-ról és egyesületünk életéről, tevékenységeiről szól, az elérhető a 
www.matasz.com web oldalon és saját honlapunkon a www.mataszvme.com cím alatt. 
 
Facebook-on: - magyar tartalékosok szövetsége veszprém megyei egyesülete (matasz-vme) 
- oldalon, valamint az - apród program matasz - vme - oldalon található.   
 
Elhatároztuk, hogy a MATASZ Veszprém Megyei Egyesülete 2020. évben kiemelt 
feladatként fogja kezelni az Apród Programot, a Kadét képzésben résztvevőket, a magyar és 
külföldi kapcsolatok ápolását, az egyesületi élet szervezését, valamint a tagtoborzást. Ezt a 
feladatsort tejes egészében, vagy csak részeiben sikerült megvalósítani a COVID 19 járvány és 
annak korlátozó rendszabályai miatt. 
 
Készen álltunk az év elején nagyszabású terveink megvalósításához: 
 
 Az Apród szakaszokkal, heti egy alkalommal, jóváhagyott kiképzési terv szerint 

folytattuk az általános iskolákban a katonai ismeretek oktatását és az Iskola Katonája 
tájékoztató előadásait a márciusban bevezetett különleges jogrend bevezetéséig. 

 Terveztük, hogy a korábbi évekhez hasonlóan, a Német Hadisírgondozó Népi Szövetség 
karbantartó munkáiban részt veszünk egyesületünk tagjaival és az apródokkal és a 
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veszprémi Német-magyar katonatemetőben, valamint, Romániában az Ojtozi katonai 
temetőben 

 Minden HM, HS illetve MATASZ által szervezett sportversenyen aktív részvételt 
tűztünk ki célul, terveztük pályázatok benyújtását a programokhoz 

 terveztük, hogy kiemelten kezeljük az egyesület pénzügyi helyzetének javítását, 
pályázatok benyújtásával a HS-hez illetve a HM-hez.  

 Elhatároztuk, a az előző évek sikertelensége miatt sem adjuk fel és a továbbiakban is 
pályázni fogunk a NEA központi kormányzati pályázatra. 

 Egyesületi taglétszámot növelni kell, ezt sikerült teljesíteni. Az Apród szakasz 
beindítása Herenden és Várpalotán, ezt a célkitűzést sajnos nem sikerült teljesíteni 

 Mi-24 emlékművet sem sikerült létrehozni, bár megvalósításához sokan és sokfélét 
ígértek 

 
A sok sikertelenség mellett azonban, azokat a feladatokat, amelyeket ez a rendkívüli helyzet 
megengedett nekünk, egyesületünk tagjai példásan végrehajtották. Egyesületi feladatikon túl, 
pedig nagyon sokan részt vettek a járványügyi helyzet kezelésében, az ismeretlen és új 
helyzetek megoldásában. 
 
MATASZ Veszprém Megyei Egyesülete 2020. évben részletesen az alábbi programokat 
hajtotta végre és vett azokban aktívan részt: 
 
Január 2-én klubnappal és elnökségi üléssel kezdtük a 2020-as évet 
 
Január 3-án kiemelt figyelmet fordítottunk egyesületünk Női Tagozatának „Szívvel-kézzel" -
különleges kiállításának megnyitójára, az Agóra Veszprém Kulturális Központban. A kiállítók: 
Albert Hedvig, Demeter Ferencné, Kapturné Bíró Anna, Katica-Silk Törökné Kati voltak, az 
MTV élő kapcsolásos tudósításban számolt be az eseményről 
 
Január 4-én Veszprém városi hagyományos Újév köszöntőn vettünk részt a Pannon Egyetemen 
 
Január 9-én Veszprém Megyeháza könyvtárában a XX. Doni Hősök Emléktúra 
megrendezésével kapcsolatban sajtótájékoztatót tartottunk 
 
Január 11-én Doni hősök megemlékezésén és koszorúzáson vettünk részt a Bocskai Apród 
szakasszal Papkeszi községben  
 
Január 13-án a HS Kadét és Tartalékos Szakmai Tagozat értekezletére és közgyűlésére került 
sor Budapesten a HS központban 
 
Január 15-én a báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskola menetzászló átadási ünnepségén 
vettünk részt 
 
Január 16-19 között megrendeztük a XX. Doni Hősök Emléktúrát a Bakony nemzetközi 
menetszázad Veszprém - Balatonfüred – Balatonfűzfő útvonalon 
 
Január 23-án népes csapattal részt vettünk a MH Síversenyén Eplényben a Síaréna pályáin, ahol 
korcsoportos arany és ezüstérmet szereztek versenyzőink  
 
Január 30-án részt vettünk a 3. Toborzó és Érdekvédelmi Központ évértékelő rendezvényén 
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Január 31-én Herenden a vasútállomáson megemlékeztünk és emléktáblájukat megkoszorúztuk 
az 1969.01.31-én vasúti balesetben elhunyt katonákról  
 
Február 6-án részt vettünk a Rádiócsapatok Napja rendezvényen, délután pedig 
klubfoglalkozáson és elnökségi ülésen 
 
Február 19-én és február 26-án az Apródok - Lőelmélet, fegyverismeret, lövészet előadáson és 
gyakorlati foglalkozáson vettek részt a 3.TÉK-ban 
 
Február 27-én részt vettünk a MH Légi Vezetési és Irányítási Központ csapatünnepén 
 
Március 5-én megtartottuk éves közgyűlésünket az Agóra Veszprém Kulturális Központba 
 
Március 7-én egy csapattal részt vettünk az MH RKKK Kolbász- és hurkatöltő versenyén 
Balatonakarattyán. 
 
Március 14-től kezdődően mindenféle tevékenységet szüneteltettünk június 4-ig. 
 
A 3. Toborzó és Érdekvédelmi Központ lehetőséget biztosított június 4-én kibővített elnökségi 
ülés megtartására és határoztunk a további feladatokról: 
 
Az előzmények:  
 
A Honvédelmi Minisztérium, valamint a társszervek, többek között a MATASZ küldöttgyűlés 
helyszínének felkért és annak biztosítását végző HM Kratochvil Károly Honvéd Középiskola 
és Kollégium, a CIVID-19 (koronavírus) járvány terjedésének megelőzése érdekében 
tanúsítandó felelősségteljes magatartásra hivatkozva bizonytalan ideig lemondta közösségi 
rendezvényeit. 
  
Tekintettel a járványügyi helyzet nem prognosztizálható alakulására, a várható további 
kormányzati, valamint az Operatív Törzs általi döntésekre, továbbá HM intézkedésekre és a 
kiadott MH parancsra a MATASZ országos elnökség a MATASZ saját testületi és közösségi 
rendezvényeit, illetve mások által szervezett bármilyen rendezvényeken MATASZ nevében 
való részvételt 2020 március 14.-én, szombaton 00:00 órától a járványügyi helyzet javulásáig 
szünetelteti. 
  
Határozat: 
 
A Honvédelmi Minisztérium intézkedése és a Magyar Honvédség parancsnoka által kiadott 
parancs értelmében, MATASZ Veszprém Megyei Egyesülete és mások által szervezett 
bármilyen rendezvényeken MATASZ nevében való részvételt 2020. március 14-én, szombaton 
00:00 órától, a járványügyi helyzet javulásáig szünetelteti. 
  
Soós Gyula őrnagy úr jóvoltából lehetőségünk nyílott kibővített elnökségi ülést tartani a 3. TÉK 
rendezvénytermében, amit köszönünk neki. (az Agóra még nem nyitott ki, ahol irodánk van) 
Az ülésen megtárgyaltuk a járványügyi helyzet feloldása utáni feladatainkat, módosított 
programjainkat.  

Időpont és helyszín: 2020. 06. 04-én 14.00 óra 3. TÉK rendezvényterem Jutasi út 20 
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Kibővített elnökségi ülésen a helyzetet értékeltem és a javasolt jövőbeli feladatokat 
vázoltam: 

Megköszöntem mindenkinek a Covid-19 járvány alatti segítő munkáját, felelősségteljes 
magatartását. A kormány, parlament által a különleges jogrendben bejelentett korlátozó 
rendszabályok, Operatív Törzs általi visszavonását, annak bejelentését vártuk. Ebben a 
várakozó helyzetben döntöttünk úgy, hogy a kibővített elnökségi ülésen megkezdjük a 
felkészülést a következő félév feladataira. Döntöttünk abban, hogy a 2020. 03.05-én a 
MATASZ VME közgyűlésén elfogadott programot, át kell dolgozni. Javaslatom szerint 
beszélnünk kell a következőkről: 

- a pénzügyi helyzetről, jelenleg a MATASZ nem rendelkezik a HM által korábban éves 
szinten megjelenő költségvetési, pénzügyi támogatással 

- 2020.06.04-én délelőtt részt vettem a 3.TÉK-ban rendezendő Speciális Önkéntes 
Tartalékos szolgálatvállalással kapcsolatos, régiós felkészítő előadáson 

- tájékoztató levél a kibővített elnökségi ülésen meghozott döntésekről a MATASZ 
elnökének és a MATASZ VME tagságának  

- elgondolás a 03.15. dátumtól, eddig elmaradt programok új időpontban történő 
megtartásáról, vagy az ez évben való végleges törléséről 

- Apród Program 2019-2020. év zárása az iskolákkal egyeztetve 
- Apród Program 2020-2021. éves tervének megküldése e-mail-ben az iskoláknak 
- BWM iskola kadét képzés beindítása segítése 
- országos küldöttértekezlet megtartása a MATASZ elnökség döntése szerint időpontban 

és helyszínen  
- Döntés a XVII. Német- Magyar Partnerségi és Biztonságpolitikai Szeminárium 

megtartására vagy törlésére vonatkozóan, MH RKKK Balatonakarattya (MATASZ 
elnöksége döntése függvényében)  

- pályázatok – mint lehetőség Veszprém önkormányzat, HM, HS  
- MATASZ VME rendezvények, versenyek – családi nap, sportversenyek, Bátor tábor  
- Külföldi olasz, német partnereink tájékoztatása a járványügyi helyzetről  
- XXI. Doni Hősök Emléktúra felkészülés megkezdése  
- II. világháborús légvédelmi tüzér üteg állásai és figyelőpontjai rendbetételének 

projektterve beindítása  
 
Július 2-án az Agóra Veszprém Kulturális Központban, ahol Piros Ottó ezds. az MH RKKK 
parancsnoka tartott előadást, az üdülőben jelenleg folyó és a jövőbeni fejlesztésekről. 
 
Augusztus 2-án részt vettem a HS által szervezett repülős tábor megnyitóján 
 
Augusztus 6-án elnökségi ülést és klubnapot tartottunk 
Augusztus 8-án egyesületünk tagjai részt vettek a Bódi Mária Magdolna kerékpáros 
zarándoklaton Szigliget-Balatonfűzfő-Litér útvonalon 
 
Augusztus 19-én részt vettem a helyőrségi ünnepségen állami ünnepünk, Augusztus 20-a 
alkalmából 
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Szeptember 1-én az oktatás beindult általános iskolákban, azonban az Apród programot az 
intézményekbe történő belépés tiltása miatt, aképzést nem tudtuk ebben az oktatási évben 
beindítani 
 
Szeptember 3-án NEA Civil Info rendezvényen vettünk részt a 2021-es évre vonatkozó 
előadásokat hallgattunk a Polgármesteri Hivatalban 
 
Szeptember 17-én megemlékeztünk Kossuth Lajos születésnapjáról és megkoszorúztuk szobrát 
Veszprémben, a Kossuth laktanyában 
 
Szeptember 24-én részt vettem a HS küldöttgyűlésén, egyesületünk tagságát képviselve 
 
Október 1-én miután országos szinten nem tartottak megemlékezést, így egyesületünk 
megtartotta a Tartalékos Honvédek Napja rendezvényt 
 
Október 5-én a MATASZ országos szervezetét képviselve, részt vettünk és koszorúztunk 
Veszprémben a német-magyar katonai temető megnyitásának 25. évfordulója alkalmából 
 
Október 6-a az Aradi vértanúk napja alkalmából, a helyőrségi templomban ökumenikus 
istentiszteleten vettünk rész majd, Veszprémben, Papkeszin, Balatonfűzfőn, megemlékezésen 
és koszorúzáson vettünk részt. Utóbbi helyszínen a megemlékezés ünnepi szónoka Dr. Csutorás 
Gábor nyá. alez. egyesületünk tagja volt és a katonai ceremónia szerint a díszőrséget és 
koszorúzást az apródok végezték. 
 
Október 8-i Honvédelmi miniszteri látogatás egyesületünknél elmaradt, bizonytalan időre 
elhalasztva. 
 
Október 9-én megemlékeztük a 87. Bakony Harcihelikopter Ezredről és elhelyeztük a 
megemlékezés koszorúját 
 
Október 23-ra meghirdetett ünnepi megemlékezések törölve lettek 
 
November elején újabb szigorító intézkedések léptek életbe, amelynek kapcsán további 
programok, feladatok maradtak el. 

Egyesületünk tagsága nevében megköszönöm a Honvédelmi Minisztérium, a Honvédelmi 
Sportszövetség, a Magyar Tartalékosok Szövetsége elnökének, elnökségének, munkatársainak 
iránymutatásait, támogatását. Köszönetemet fejezem ki a Veszprém Megyei 
Kormánymegbízott úr, a Veszprém Megyei Védelmi Bizottság titkára, Veszprém Megyei 
Közgyűlés elnöke és képviselőtestülete, Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere és 
képviselőtestülete, a Veszprémi Polgármesteri Hivatal, a települések önkormányzatai és 
polgármesterei segítségét, támogatását. Köszönöm az Agóra Veszprém Kulturális Központ 
igazgatójának és munkatársainak segítségét, támogatását, amit feladataink sikeres 
végrehajtásához nyújtottak.  
 
Köszönöm a MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság szakmai segítségét, 
közös munkánk sikeres megvalósításához. Hálámat és köszönetemet fejezem ki a MH 54. 
Veszprém Radarezred parancsnokának, főtisztjeinek, tisztjeinek, altisztjeinek, katonáinak, 
polgári dolgozóinak, a MH Légi Vezetési és Irányítási Központ parancsnokának, 
munkatársainak, a MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 3. számú 
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Toborzó és Érdekvédelmi Központ parancsnokának, beosztott tisztjeinek és altisztjeinek az 
elmúlt években nyújtott segítségért, támogatásért.  
 
Rendkívüli, különleges évet hagytunk magunk mögött, a végzett munkáért köszönetem fejezem 
ki egyesületünk tagjainak, mindenkinek. Továbbra is kérem, hogy segítsétek az egyesület, 
valamint annak elnöksége munkáját, programjaink, rendezvényeink sikeres megvalósítását. 
 
Veszprém, 2021. 02. 03. 
 
              Simon-Jójárt Sándor János nyá. ezds. elnök 

MATASZ Veszprém Megyei Egyesülete  


