
 
 

 MAGYAR TARTALÉKOSOK SZÖVETSÉGE              „Legyünk barátok békeidőben, hogy      

        CSONGRÁD MEGYEI VEZETŐSÉG                       a bajban igazi bajtársak lehessünk!” 
 

Nyt. sz: 3/2020.                                                     Tárgy: A 2020. évi programterv.   
                                                                                                    
 

 

A MATASZ Csongrád megyei szervezete által 2020. év I. – II. félévében,  

végrehajtásra tervezett főbb feladatok, programok. 
 

Folyamatosan, havonta végrehajtandó betervezett feladatok 2020. év I. félévében 

 Minden hónap harmadik péntekén vezetőségi ülés. 

 Folyamatos tagtoborzás az ÖTT Csongrád megyei állományából. 

 Ifjúsági MATASZ szakkör, a Csonka János és a Móra Ferenc Szakiskolákban. 
 

A 2020. év I. félévében betervezett saját, illetve más szervezetek rendezvényein való rész-

vétel. 

 Ünnepi megemlékezések, koszorúzások március 15-ére 

 Ifjúsági Honvédelmi Haditorna, honvédelmi verseny közép- és szakiskolásoknak 

2020.03.18. 

 Részvétel a Műszakiak és a Rendőrség Napja alkalmából rendezett ünnepségen Szente-

sen 2020. április hónapban. 

 Részvétel, a „Nyitott Kapu” rendezvényen a Hódmezővásárhelyi laktanyában május hó-

napban. 

 Részvétel az „ELBEBIBER” Német Haditornán (Drezda – Torgau) 2020.05.08 – 10. 

 Hősök napi megemlékezések 2020. május hónapban. 

 Lövészet a MATASZ ÖTT tagjai részére 2020. május hónapban. 

 Megemlékezés a Honvédelem Napjáról 2020. május hónapban. 

 Militari Feszt – Kunszállás – 2020.06.01. 

 XVII. Német Magyar Partnerségi Szeminárium 2020.06.18 – 21. 

 XI. Települési Szintű Német-Magyar Bajtársi Találkozó Großhaslach 2020.07.02 – 05. 
 

Folyamatosan, havonta végrehajtandó betervezett feladatok 2020. év II. félévében 

 Minden hónap harmadik péntekén vezetőségi ülés. 

 Folyamatos tagtoborzás az ÖTT Csongrád megyei állományából. 

 Ifjúsági MATASZ szakkör, a Csonka János és a Móra Ferenc Szakiskolákban. 
 

A 2020. év II. félévében betervezett saját, illetve más szervezetek rendezvényein való rész-

vétel. 

 Német-Magyar Megyei Szintű PartnerségiTalálkozó Ansbach 2020.09.03 – 06. 

 XXI. Nemzetközi Ejtőernyős Célba-ugró Verseny Szeged 2020.09.25 – 27. 

 Részvétel, a Tartalékosok Napi Központi rendezvényen 2020.10.10. 

 Lövészet, a MATASZ ÖTT-s tagjai részére 2020.05.16-a és 2020.10.17-e. 

 Ifjúsági Honvédelmi Haditorna és Honvédelmi Verseny közép- és szakiskolásoknak 

2020.04.18-án és 2020.10.18-án. 



 

 

 Ünnepi megemlékezések, koszorúzások március 15-e és október 23-a tiszteletére ren-

dezett ünnepségeken. 

 Ünnepélyes évzáró és megyei vezetőségi ülés 2020.12.19. 
 

A 2020 évben tervezett rendezvények idejét a programterv tartalmazza, míg az egyes tervezett 

rendezvények várható költségeit (táblázat formájában) a 2020. évre összeállított költségveté-

sünk tartalmazza. A területi szervezetek a tagdíjak 100 %-át fizetik be, amelyből a saját szer-

vezet tagdíjának 80%-át, – az év folyamán – a felhasználást követően igénylik vissza. 2019. 

évben területi szponzori hozzájárulásból, saját városi, megyei, országos pályázásból, illetve a 

Honvédelmi Sportszövetséghez /HS/ benyújtott pályázásból bevételünk nem volt. A 2019. évi 

bevételeink, kizárólag saját tagdíjakból, valamint (HM) támogatásból származtak.  
 

A Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád Megyei Szervezete 2020. évben is, kiemelt 

feladatának tekinti, a taglétszám növelését, mind a tartalékosok, mind a köznevelési in-

tézmények kadétjai, valamint a felsőoktatási intézmények hallgatói /tartalékosai/ köré-

ben! Ennek érdekében növeljük az ÖTT-s tartalékosok és az oktatási intézmények felé 

irányuló aktivitásunkat. Az itt jelentkezőkből tervezünk egy – 100 fő tanulói és 50 fő tar-

talékos – összességében, 150 fős taglétszám növekedést.  
 

Kapcsolattartásunk a Honvédelmi Minisztérium területi és helyi igazgatási szerveivel folyama-

tos. A Csongrád Megyei Védelmi Bizottság Titkárságának helyettes vezetője Csepregi Balázs 

őrnagy úr, a legtöbb vezetői ülésünk állandó résztvevője. A Magyar Honvédség helyi szerve-

zeteivel, területi intézményeivel a kapcsolatunk jó. A MH 5. Bocskai István Lövészdandár pa-

rancsnok-helyettesével, Tóth István ezredes úrral 2019. évben több alkalommal is találkoztam. 

A MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Zászlóalj parancsnok-helyettesével, Varga István mk. 

alezredes úrral a laktanyában, 2019.04.26-án Szent György napján, a Szentesen megrendezett 

Műszakiak Napján találkoztam. Akkor megegyeztünk, hogy tájékoztatni fogjuk egymást az 

esetleges közös rendezvényeinkről. Hraska Gábor alezredes úr, a 46. Heim Géza Területvé-

delmi Zászlóalj parancsnoka, missziós szolgálata miatt külföldre távozott, helyette Nagy László 

őrnagy úr lett megbízva a zászlóalj vezetésével. Vele, a 2019.11.19-én Budapesten megtartott 

közös, MH KIKNYP és MATASZ Közös tanácskozáson vettem részt. A Honvédelmi Minisz-

térium területi és helyi igazgatási szerveivel és területi intézményeivel abban állapodtunk meg, 

hogy a MATASZ Csongrád megyei vezetősége által összeállított 2020. évi programtervből, 1 

– 1 példányt kapnak.  
 

A Kormányhivatallal, valamint a Csongrád Megyei Védelmi Bizottsággal a kapcsolattartás 

megfelelően alakult, mert Dr. Juhász Tünde ömt. ezredes úrasszony, a Csongrád megyei tarta-

lékos erők szemlélője, a Csongrád Megyei Védelmi Bizottság elnöke több rendezvényünkön 

védnökként szerepelt. A 2019. évi önkormányzati választások óta, a települések élére választott 

új polgármesterekkel még nem volt alkalmam találkozni. Ez a feladat 2020. évre marad. A te-

lepülési MATASZ szervezetek vezetőivel karöltve, kívánom a települési önkormányzatok ren-

dezvényein való részvétel alkalmával (helyi ünnepségek) kívánom ezt a hiányosságot pótolni. 
 

Az Önkéntes Területvédelmi, Önkéntes Műveleti, illetve Önkéntes Védelmi Tartalékosok kö-

rében tervezett toborzói munkát, Nagy László őrnagy úrral – a 46. Heim Géza Területvédelmi 

Zászlóalj megbízott parancsnokával – még 2019. novemberében egyeztettük.  

Megígérte, hogy időben tájékoztatni fog engem, a lehetséges toborzás idejéről és helyéről. Az 

ezzel kapcsolatos feladatokat a felterjesztett 2020. évi program-, illetve költségvetési tervünk 

tartalmazza. 

A MATASZ tagság, valamint az ÖTT tartalékosok érdekképviseleti, szociális, kegyeleti és ha-

gyományőrző munka vonatkozásában, a Csongrád megyei MATASZ nem tervezett célirányos 



 

 

tevékenységet, így erre költségkeretet nem állítottam be. A szervezet külföldről tárgyi adomá-

nyokat nem kapott, így erre vonatkozólag adatokkal szolgálni nem tudok. 
 

Hadisír gondozással, ápolással kapcsolatban, beszéltem Kovács Imre ezredes úrral, a Német 

Hadisírgondozó Népi Szövetség magyarországi megbízottjával, aki tájékoztatott, – amennyiben 

ilyen jellegű kérés, kérdés merülne fel – kikhez kell hivatalból fordulni. 
 

A területi MATASZ szervezeteink, helyben, az önkormányzatok által rendezett állami ünnepe-

ken és egyéb ünnepségeken koszorúznak, illetve egyenruhában díszőrséget állnak.  A koszorú-

kat, – rend szerint – az egyesület maga finanszírozza. Amennyiben, a helyi önkormányzat fel-

kéri a MATASZ egyesületet, úgy a szervezet tagjai, – térítésmentesen – részt vesznek háborús 

emlékművek rendbetételében. (Pl.: Mindszent, 2013. és 2018. évben!) 
 

A szegedi tanintézetekben a Honvéd Kadét Program /HKP/ megvalósulása még várat magára, 

mert tudomásom szerint csak két tanintézmény tervezi a program bevezetését. A rendészeti 

tagozatú, – a Csonka János és a Móra Ferenc – szakiskolákban ifjúsági MATASZ indítottunk, 

20 – 20 fős létszámmal, amelyek költségigényét a 2020. évi költségvetésünkben szerepeltettük. 

Keresni fogjuk a köznevelési intézmények vezetőit, – amennyiben a köznevelési intézmények 

tevékenységét meghatározó Nemzeti Alaptantervben várhatóan 2020. év őszétől megjelenik a 

hazafias és honvédelmi nevelés – hogy megfelelő módon segíthessük, támogathassuk a progra-

mot. 
 

 

Nemzetközi kapcsolatok és események 
 

A 2020. évre a – a szerbiai partnerszervezetünkkel, az ORVSS-el – tervezünk határ menti két-

oldalú nemzetközi találkozókat, illetve meghívjuk őket az általunk tervezett rendezvényekre, 

amelyre a költségeket a 2020. évi költségvetésünk tartalmazza.  

Tervezünk továbbá – nem határ menti –, kétoldalú nemzetközi találkozókat, programokat is, 

amelyek céljait a korábban megkötött kétoldalú együttműködési megállapodások tartalmazzák. 

Ez évben szeretnénk részt venni, a német tartalékosok „ELBEBIBER” nevű honvédelmi több-

tusa versenyén – Holzdorfban / Németország – 2020.05.08-tól 10-ig Csorba József t. hadnagy, 

Barkóczi Balázs, Zsolt t. és Gere Zsolt t. őrmesterek kíséretében.  
 

A megyei szintű német-magyar találkozóra, ez évben, a németországi Ansbachban kerül sor 

2020.08.20-tól 23-ig, amelyre egy négyfős küldöttséget hívott meg a német fél. Az ellátás és az 

elhelyezés költségeit ők állják, nekünk csak az útiköltséget kell előteremteni.  
 

Esetlegesen terveztük még az olasz és a bolgár tartalékosokkal a találkozót, s amennyiben a 

megkeresésünkre válaszolnak, úgy az éves programtervünket, annak megfelelően fogjuk kiegé-

szíteni. 
  

A megyei éves beszámoló és feladatszabó ülés időpontja, a 2020. február 21-én esedékes veze-

tőségi ülés lesz. 

 

Szeged, 2020. február 03. 

 

Tisztelettel: 

 

 

                                                                                                      Dávid István ny. mérnök alezredes, a 

                                                                                      MATASZ Csongrád megyei elnöke 
                                                                                                                                                 


