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1.) Az év során elvégzett munka rövid értékelése 

        A 2021. évi munkát alapvetően a rendkívüli elnökségi ülésen (Korm. rendeletnek 
megfelelően), valamint a küldöttgyűlésen jóváhagyott feladattervnek megfelelően 
igyekeztünk végezni a COVID-19 vírus okozta járvány aktuális helyzete, valamint az ezzel 
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összefüggésben bevezetett óvintézkedések messzemenő figyelembevételével. Valamennyi 
területi/helyi szervről elmondható, hogy a helyi állami és önkormányzati vezetőkkel 
kölcsönös elismertségen alapuló, értékalapú munkakapcsolatot alakított ki. A hagyománnyá 
vált két országos rendezvényünk, a kibővített elnökségi ülés és az országos küldöttgyűlés 
közül az előbbit nem tudtuk megtartani, helyette online elnökségi ülés volt, míg utóbbit el 
kellett halasztani az őszi időszakra. A jubileumi – 20. évfordulós – küldöttgyűlésre, 
emlékkonferenciára a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hungária körúti Campusának 
dísztermében került sor, melyet dr. Benkő Tibor miniszter úr is meglátogatott. A tárcavezető 
prezentációjában összefoglalta a térségünkben felbukkant új biztonsági kihívásokat, beszélt a 
Nyugat-Balkánon folyamatosan jelen lévő feszültségről, a NATO által megállapított keleti és 
déli fenyegetettségről, a terrorizmus lehetőségét magában hordozó migrációs nyomásról, és az 
új, hibrid hadviselési formáról, amely a ma már önálló hadszíntérként jellemezhető 
kiberhadviselést is magában rejti. Külön szólt a NATO afganisztáni kivonulásáról, amely – 
mint fogalmazott – rengeteg kérdést vet fel a Szövetséggel, annak partneri viszonyaival és 
kommunikációjával kapcsolatban egyaránt, egyben előtérbe helyezi és felértékeli a nemzeti 
önerő, a saját védelmi képesség szerepét. A küldöttgyűlés és a konferencia anyagai feltöltésre 
kerültek a honlapra. 

Szervezetünknek  a  kezdetektől  fogva  markáns  feladata  az  időközben  felállt  területvédelmi 
alakulatokkal (TVE; TVZ; járási századok), történő kapcsolatépítés, a taglétszám növelése, első 
sorban  az ÖT állomány soraiból, illetve a honvédelem ügye iránt érdeklődő állampolgárok 
köreiből. 
A tartalékos állomány két kiemelt feladatában a határvédelmi és a vírusjárvány elleni 
feladatokban (kórházszolgálatban) tagjaink is példamutatóan vettek rész. 

1.1. Kiemelten kezeltük a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség Parancsnoksága 
vezetésével, valamint szervezeti egységeivel a már meglévő jó kapcsolat továbbfejlesztését 
a kölcsönösség alapján. Szem előtt tartottuk az MH Tartalékképző és Támogató 
Parancsnoksággal  való  kapcsolat  erősítését.  Változatlan  feladat  volt,  hogy  a  MATASZ 
szervezetek és a működési területükön elhelyezkedő honvédségi szervekkel és 
szervezetekkel jó kapcsolatokat ápoljanak. 

1.2. Jelentős változást hozott az aktívabb megyei szerveztek életében a Honvédelmi 
Sportszövetségnél /HS/ meghirdetésre kerülő pályázatokba való intenzív bekapcsolódás 
lehetősége. A HS elektronikus ügyintézésre való áttérése jelentősen megkönnyítette azon 
szervezeteink  pályázását,  ahol  voltak  olyan  személyek,  akiknek  sikerült  elsajátítani  a 
számítógép  általános  kezelése  mellett  a  pályázati  projekt  kezelésére  hivatott  felület 
kezelését is. Minden éves felkészítő értekezletünkön külön lehetőséget biztosítottunk az 
alapvető ismeretek elsajátítására. De továbbra is vannak vezető elnök társaink, akik vagy 
maguk nem eléggé jártassak a számitógép általános kezelésében, vagy nincsenek olyan 
MATASZ  tagok  környezetükben,  akiket  a  pályázati  munkába  hatékonyan  be  tudnának 
vonni. Mindezeket a problémákat érzékelve továbbra is központi cél, hogy a HS 
munkatársainak  bevonásával,  a  szervezettszerű  képzést  megvalósítsuk  a  pályázáshoz, 
Másképp a Központi elképzelések szerint bővülő programjainkhoz a megfelelő 
többletforrásokhoz csak így tudnak jutni szervezeteink. A HS statisztikái szerint a hazafias- 
honvédelmi nevelés programjának támogatásának pályázati forrásaiból a MATASZ 
mindösszesen 26 millió Ft-t, 6 pályázóval és 24 pályázattal nyert el. A MATASZ területi 
szervei által létrehozott alapítványok és egyesületek pedig 5 pályázóval, 9 pályázattal 6 
millió Ft-t nyertek el. Két elnöki külön keret megállapítására is sor került 500-500 000 Ft 
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értékben. Így a teljes támogatási keret 33 millió Ft volt a 2021-es esztendő során. A HS 
vezetése is úgy véli, és egyben kívánatosnak is tartja, hogy a hazafiságra nevelésben és az 
általános  honvédelmi  nevelőmunkában  élenjáró  és  azt  közvetlenül  végző  MATASZ 
szervezeteknek a pályázatok egyenlő elbírálása mellett is jó lehetőségeik vannak kielégítő 
forrásokhoz  jutniuk.  Akik  kiemelkedő  munkát  végeznek-e  téren,  a  benyújtott  magas 
színvonalú pályázataikkal biztos forrásokhoz juthatnak. Néhány szervezetünk jól élt a helyi 
tartalékos,  vagy  többcélú  Alapítványi  szervezetekkel  való  pályázati  együttműködésben 
rejlő  lehetőségekkel.  Továbbra  is  szorgalmazzuk  a  minimális  követelményként  3  fős 
kuratóriumokkal működő Tartalékosokért Alapítványok létrehozását, vagy már meglévő, 
de  kevésbé  eredményesen  működő  Alapítványok  megerősítését.  A  HS  pályázatoknál 
általánossá vált korábbi 80% elő- és 20% utó-finanszírozási aránytól elérően, 2021.-ben 
100%-ban előfinanszírozott pályázati konstrukciót elérni, többek között MATASZ 
szervezetink számára. A megnőtt felelősséggel, így növekedtek lehetőségeink is. 
Mindezekkel együttvéve javult a megyei, és néhány járási, valamint tagozati szervezeteink 
aktivitása, azonban még mindig nagy különbségek vannak szervezeteink között, ami nem 
csak a helyi adottságokból fakad, de az irányító elnökségek eltérő szintű munkájából is. 
Javuló költségvetési helyzetünknek (növekvő Központi elismerés, széleskörű HS 
pályázatok, önkormányzati, szponzori lehetőségek) reméljük előbb-utóbb egyik 
eredménye lesz az is, hogy a kisebb szervezettségű és kevésbé aktív megyék is fel tudnak 
zárkózni.  

1.3. Eredményesen alakul a honlapunk látogatottsága is, ami a folyamatosan frissülő 
híranyagoknak köszönhető, lassan be tudja tölteni azt az informatív szerepet, amelyet az 
elnökség, mintegy köldökzsinórnak fog fel az információ átadásában a tagságig bezárólag. 
Kiváló munkát végzett a webmester a honlap megújításával, modernizálásával, azonban 
több hiányzó elemet még fel kell töltenünk. Az már látszik, hogy ami a Központi honlapra 
felkerül, annak első sorban szakmai anyagnak kell lennie, követve a MATASZ 
pártpolitikai mentességét és semlegességét. Vitán felül áll, hogy kerülni kell minden, olyan 
közösségi  web  felülettel  a  kapcsolatot,  ahol  ez  nem  biztosított.  A  honlap  2019-től 
elkezdődött  megújítását  ebbe  az  irányba  is  folytatnunk  kell,  mind  a  Központi,  mind  a 
Központi  felületen  biztosított  megyei,  járási,  tagozati  honlapok  vonatkozásában.  Mind 
ettől függetlenül a megyék, járások, tagozatok működtethetnek önálló honlapot közösségi 
web felületeket a mindenkori elnök egyszemélyi felelősségére. Örömteli, hogy a 
megyei/járási/tagozati  szervezetek  egyre  nagyobb  számban  jelentetnek  meg  saját  web 
felületeiken, de a központba is mind gyakrabban küldenek be  fényképes beszámolót a 
rendezvényeikről, eseményeikről, szervezeti életükről. Mivel mindenre nem térhet ki az 
országos elnökség beszámolója, jól kiegészítik azt a megyei/járási/tagozati szervezeteink 
beszámolói és az előbb említett Központi honlap tudósításai. 

2.) Az év során végrehajtott fontosabb feladatok 

Összességében  elmondható,  hogy  a  COVID-19  járvány  főleg  az  év  első  hónapjaiban  és  az 
utolsó  hónapokban  jelentősen  akadályozta  közösségi  tevékenységünket.  Ennek  ellenére  a 
progresszíven növekedő erkölcsi-anyagi támogatás a Honvédelmi Minisztérium részéről nem 
maradt el, és a nehézségek mellett is a szervezeti élet színvonala különösen a tartalékosok és a 
felnőtt  lakosság  körében  tartható  volt.  A  tanuló  ifjúság  tagjait  a  tanintézeti  korlátozások 
következtében főleg a nyári időszakban, szabadidős programjainkon keresztül tudtuk elérni. 
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2.1 Az év első fele a COVID-19 vírus okozta pandémiás helyzet árnyékában telt. A 
MATASZ elnöksége is az online térben folytatta a testületi munkát. A COVID első 
hullámának lecsengését követően került sor a jubileumi küldöttgyűlésre az NKE-n. A 

programon több előadást tartottak a tartalékosok szerepéről a magyar történelemben, de itt 
került sor a Zrínyi Kiadó által megjelentetett A „MATASZ 20 éve – Híd a társadalom és a 

honvédség között” című kötet bemutatójára is. Bemutatásra és átadásra kerültek a jubileumi 
évtől adható új MATASZ elismerések, a MATASZ Emlék Kereszt és a MATASZ Emlék 

Csillag különböző fokozatai. 

2.2 Fontos, és egyre fontosabbá váló feladat volt az elmúlt időszakban is az ÖTR érdekében, 
valamint  Honvéd  Kadét  Program  megvalósítása  érdekében  végzett  munkánk.  Ehhez 
kapcsolódóan a HM és az MH  kialakult új struktúráját követve új kapcsolatrendszerek 
kiépítését kezdeményeztük. Az ÖTR-en belül az Önkéntes Tartalékos Szolgálat /ÖTSZ/ 
vonatkozásában a már bevált szövetségi munkamódszereket alkalmaztuk és kerestük az 
Önkéntes  Katonai  Szolgálatot  /ÖKSZ/  ellátók  felé  a  leghatékonyabb  tevékenységi 
formákat. 

2.3  Felül  kell  vizsgálni  az  ÖTR  Tagozat,  valamint  a  Női  Tagozat  tevékenységét,  mert 
jelenleg  nem  aktív  elemei  a  szervezetünknek,  illetve  a  Hagyományőrző  Tagozat 
vezetőjének más irányú elképzeléseit, önállósodási törekvéseit, a tagság új szervezetbe 
való átszervezését. A fenti tagozatok, mivel tömegbázissal nem rendelkeznek, illetve 
nem fogják át a területi, helyi szervezeteinknél hasonló irányba működő csoportokban 
folyó  tevékenységet  és  programokat,  hiányuk    nem  befolyásolja  a  területi,  helyi 
szakirányú munka színvonalát. A Hagyományőrző Tagozat tagjainak, feladatainak más 
szervezetbe történő kiszervezése a nyár folyamán megtörtént, bár erről sem a HM, sem 
Szövetségünk elnöksége nem kapott tájékoztatást, még a decemberi elnökségi ülésen 
sem sikerült tisztázni az új helyzetet. Az tagozat vezetője MATASZ alelnöki konkrét 
kérdéseire végre kifejtette, hogy az újonnan létrehozott szervezettel már nem a 
MATASZ-on belül, hanem az új szervezet által a MATASZ-al is, de más szervezetekkel 
is kötendő együttműködési megállapodás alapján képzeli el további tevékenységüket. A 
széthúzó akciózgatásuk nyomán, az MH törzsfőnöknek tett beszámolójuk  majd később 
a minisztérium irányába tett önálló kezdeményezésük nem nyert általános elismerést, 
így a Doni emlék rendezvények fővédnökség nélkül maradtak. A MATASZ Központ – 
a Honvédelmi Minisztériummal történt egyeztetés alapján – tájékoztatást és intézkedést 
készített elő az új helyzetről az elnökségek számára. Az intézkedéseknek megfelelőn a 
MATASZ területi és helyi szervezeteinknek ebben az új helyzetben, a korábbi 
időszakhoz képest, még önállóban kellett már előkészíteniük a Doni Emlék 
rendezvényeiket, megemlékezéseiket, koszorúzásaikat, menettúráikat. 

2.4 Az elnökség keresi annak lehetőségét, hogy elsősorban az ÖTT-s állományból belépett 
fiatal, aktív és energikus tagjaink sorából neveljünk ki vezetőket, tiszteletben tartva a 
korábbi vezetők ambícióit, akik segíteni akarják a fiatalokat. A HM által meghirdetett 
VETERÁN és OBSITOS programokba, szenior tagjaink bevonásával, aktívan terveztük 
belépésünket. Tapasztalataikra, segítőkész munkájukra továbbra is számítunk, 
különösen a kadét képzéseknél foglalkozásvezetőkként. Katonai tapasztalatokkal 
rendelkező tagjaink közreműködésével hagyományosan magas színvonalon került 
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megszervezésre és lebonyolításra a sorban a XXII. Nemzetközi Ejtőernyős Célbaugró 
Verseny Szegeden. A rendezvény tovább öregbítette a MATASZ hírnevét.  
Megnőtt az érdeklődés főleg a fiatalok körében, amit nyári-ősz eleji rendezvényeink is 
bizonyítottak, a szakirányú (repülős, ejtőernyős, hajós, búvár, túlélő, stb) programok 
iránt. A rendezvényekhez a szakember gárdát tapasztalt tagjaink adták,  a 
rendezvényekre  a forrást pedig elsősorban a HS-nél elnyert pályázatok biztosították.  

2.5 „Ott, ahol programok vannak, a MATASZ tagság sem unatkozik és bővül a szervezet!” 
szlogen megvalósítására két jó példa, az egyikre megyei, a másikra járási szervezeti 
példa, tehát úgymond „közigazgatási területi” hatástól független, pusztán az vezetés és 
a  tagság  akaratától  függő.  Szabolcs-Szatmár-Bereg  megye  nagy  MATASZ  múlttal 
rendelkezik,  azonban  jó  néhány  éven  át  már  csak  árnyéka  volt  önmagának.  Az  új 
elnökség  rendezvény  centrikus  gondolkodásmódja,  és  más  megyékkel  való  közös 
programszervezése azt eredményezte, hogy ma már közel hetven taggal rendelkeznek, 
és nem kívánnak ezen a szinten megállni. Ha a vírusjárvány lehetővé teszi, még nagyobb 
volumenű programokban gondolkodnak, kihasználva a HS első Honvédelmi 
Sportközpontjának lehetőségeit is Újfehértón. Hasonlóan innovatív a MATASZ Pécsi 
Járási  Szervezet  elnöksége  és  tagsága,  akik  2019  decemberében  alakultak  meg  klub 
formában  9  fővel,  ma  pedig  26  fős  tagságukkal  a  34  fős  Baranya  megyei  szervezet 
gerincét képezik. Gazdag programkínálatukkal nyitottak a fiatalok felé, nagy sikerrel 
rendezték meg a „Két keréken az I-II. világháborús balatoni front helyszínein” nevezetű 
kerékpártúrájukat a Balaton körüli harcok helyszíneit érintve, és koszorúzással,  
gyertyagyújtással tisztelegve a hősök előtt. Gondot fordítottak több alkalmas 
foglakozásaikon  lézer  lövészetek,  judo  oktatás,  rádiókommunikáció,  térkép  olvasás 
megszervezésére is és még eszközbeszerzési pályázaton való indulásra is maradt erejük, 
ahol lövészetek szervezéséhez nyertek eszközöket. Így a tagság már bármikor 
gyakorolhatja  a  célba  lövést,  ami  valószínű  újabb  tagbelépőket  fog  vonzani,  annak 
ellenére, hogy Pécsett, a korábbi nagy létszámú laktanyai bezárások következtében nem 
örvendett a Szövetség túl nagy szimpátiának. 
De Békés megyében sem tétlenkedtek. Összefogva Pető Sándorral  - aki a Szövetség 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei elnökként és a Repülős és Ejtőernyős Tagozat 
elnökeként közel 120 fős tagsággal büszkélkedhet és 2021-ben is a legtöbb MATASZ 
rendezvényt szervezte – valamint a helyi Ejtőernyős Alapítvánnyal nagy sikerű 
ejtőernyős célbaugró versenyt valósítottak meg 2021.-ben. 

2.6  Változatlan  az  elvárás  a  tárca  vezetése  részéről  a  magyar  biztonság-  és  honvédelmi 
politika  képviseletét  illetően  a  nemzetközi  találkozókon,  melyet  anyagilag  is  kész 
támogatni  a  minisztérium.  Már  2018.-ban  megtettük  az  első  lépéseket  a  MATASZ 
Nemzetközi POOL létrehozásában, mely megfelelő keretet fog biztosítani a minőségibb 
nemzetközi szerepléseinkhez. Úgy, mint a 2020-as évben, 2021.-ben is felfüggesztésre 
került a MATASZ Nemzetközi Pool workshop jelleggel elindult találkozóinak sora a 
kialakult járványhelyzetre tekintettel. Az viszont elmondható, hogy a POOL-ba 
jelentkezett MATASZ tagok közül jó néhányan már képviselték a MATASZ-t 
nemzetközi konferenciákon, rendezvényeken. 
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2.7 A COVID-19 miatt kétséges volt, de sikeresen megtartásra került a Magyar Honvédség 
2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred 101. Fekete Imre 

Területvédelmi Zászlóalj szervezésében és a MATASZ Békés megyei szervezetének 
közreműködésével a „Sárgarigók Vonulása 2021” elnevezésű, országos és nemzetközi szintű 

járőrverseny október 1-3. között. A MATASZ HS forrásból közreműködött a rendezvény 
lebonyolításában, valamint járőrcsapattal kivette a részét a megmérettetésben is. 

2.8 Eredményes volt az Egészségügyi Tagozatnak a Magyar KatonaiKatasztrófaorvostani 
Társaság (MKKOT) XXIII. Tudományos konferenciáján való közreműködés a 
Terrorelhárítási Központban, melyet a HS-től elnyert pályázati pénzből finanszíroztunk. 
A konferencia a koronavírus pandémia okozta kihívásra adott válaszokat összegezte. 
Dr. Kopcsó István vezérőrnagy, aki egyben a MATASZ egészségügyi tanácsadója is,  
kiemelte,  hogy  a  koronavírus  járvány  okozta  állandó  készenlét  és  az  ezt  követő 
készültségi állapot életünk megkerülhetetlen részévé vált, az új szlogen ahogyan Jakab 
Professzor megfogalmazta „Tartsd szárazon a puskaport, és magasan az 
ellenanyagszintedet!”.  

3.) Marketing és kommunikációt is érintő tevékenységünk 

1. Nagy tömegek érdeklődésére számot tartó rendezvények elmaradása miatt érezhetően 
visszaszorultak  a  bemutatkozási  lehetőségeink,  ami  néhány  megyében  a  toborzások 
eredményességét is befolyásolták. Ugyanakkor néhány megyében a sikeres 
rendezvények következtében jelentősen nőtt az aktív tagok száma az évvégére, ami a 2-
3 fős mandátumokban is nyomon követhető. 

2. A  MATASZ  marketing  munkájának  erősödnie  kell,  főleg  megyék,  járások  szintjén. 
Megfontolandó, hogy szervezetink elnökségei sajtókapcsolatokért felelős személyeket 
jelöljenek  ki  tagjaik  közül.  Nem  jó,  he  kiemelkedő  rendezvényeinkről  maradnak  el 
tudósítások,  mert  mindenkinek  figyelembe  kell  vennie,  hogy  a  honlapunk  az  egyik 
tükörképe a tartalékosoknak, a MATASZ-nak.  
Meg kell próbálni bevonni a megyei, települési önkormányzatokat és olyan 
vállalkozókat, akik fontosnak tartják a honvédelem ügyét a Szövetséget érintő 
szponzorációkba. 

3. Az országos sajtószolgálattal erősíteni szükséges kapcsolatunkat, beleértve a honvédség 
különböző sajtó médiumaival (pl: honvédelem.hu). Az Obsitos újság szerkesztőségében 
erős pozíciónk van, anyagaink megjelennek, kapcsolatunk jól alakul. Arra kell 
törekednünk, hogy ebben az igen speciális újságban megőrizzük a civil szervezetekről 
megjelenő  tudósítások  között  azt  az  egyedüli  helyünket,  hogy  nem  csak  nyugdíjas 
tagjaink  tevékenységét  mutatjuk  be  az  olvasóknak,  hanem  a  megyei/járási/tagozati 
szervezetekben minden korosztályt érintő munkát is. A visszajelzések szerint az olvasók 
a MATASZ tudósításokban ezt értékelik nagyra. Az ilyen jellegű tudósítások 
összeállítása azonban csak az országos kommunikációs felelős és a szervezetek 
elnökségei közötti még szorosabb kapcsolat révén valósulhat meg.  

4. Sajtókapcsolataink, kommunikációs lehetőségeink kiválóan alakultak az elmúlt 
időszakban. 
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https://www.youtube.com/watch?v=CmD6uAoARR4 

https://www.hadkiegeszites.hu/cikk/huszesztendos_a_matasz 

https://honvedelem.hu/hirek/husz-esztendos-a-matasz.html 

4.) Elismerések az elmúlt évben 

Honvédelemért Kitüntető Cím:  25 fő 

MATASZ Emlékcsillag arany:     5 fő 
 Emlékcsillag ezüst: 5 fő 
 Emlékcsillag bronz: 5 fő 

MATASZ Emlékkereszt arany:   16 fő 
 Emlékkereszt ezüst: 13 fő 
 Emlékkereszt bronz: 7 fő 

MATASZ Emlékérem arany:   24 fő  
 Emlékérem ezüst: 24 fő 
 Emlékérem bronz: 8 fő 

5. Taglétszám alakulása 2021 év (december 31.) viszonylatában: 

      
Teljes tagság létszáma: 3063 fő 
Tagdíjat fizető tagság létszáma:   716 fő 

    
6,) Szociális és katonai hagyományápoló tevékenység, valamint emlékünnepségek 

6.1 2021. évben kötött együttműködési megállapodásnak megfelelően közreműködtünk a 
HM HIM KEHI (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Katonai Emlékezet és 

Hadisírgondozó  Igazgatóság)  országos  hadisírkarbantartó  feladataiban.  Tovább  kívánjuk 
szélesíteni  és  egyre  több  tagunkat  is  bevonni  ebbe  a  szakértelmet  igénylő  munkába  az 
Igazgatóság  hatékony  iránymutatása  szerint  és  együttműködésben  a  helyi  hatóságok, 
közösségek képviselőivel. 

6.2 A MATASZ Hajdú-Bihar Megyei Szervezete és a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola 
közös  programjai  végrehajtására,  az  általános-  és  középiskolai  megjelenéseikre  csak  a 
szeptemberi tanévkezdéstől volt mód, a programjaik helyszínét jelentő köznevelési 
intézmények március-május havi bezárása és az év első felében életbe léptetett tanórákon 
kívüli foglalkozások EMMI szintű tiltása miatt. 

6.3 A MATASZ Győr-Sopron Megyei Szervezete nagyszabású megemlékezést tartott vitéz 
nemes  Molnár  László  repülő  főhadnagyról,  születése  100.  évfordulója  alkalmából.  Az 
esemény fővédnöke dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy úr volt, képviseletében dr. 
Sticz László vezérőrnagy, a Magyar Honvédség Parancsnoksága Haderőtervezési 
Csoportfőnökség  csoportfőnöke  tartott  beszédet.  A  megemlékezésen,  illetve  az  azutáni 
programokon hozzávetőlegesen 140 érdeklődő vett részt. Kitelepültek a Magyar 
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Honvédség toborzói, közelharc-bemutatót tartottak tagjaink, a veszprémi 
MATASZszervezettel közösen megalkotott kiállítás is megtekinthető volt, végül koncertet 
adott a Magyar Légierő Zenekara. 

7.) Az ifjúság és a sport területén végzett fontosabb feladatok 

Az ifjúság körében egyre nagyobb súllyal és egyre szervezettebben veszünk részt a hazafias és 
általános honvédelmi nevelésben. A kereteket ehhez a HM Honvéd Kadét Program biztosítja 
és néhány megyében a MATASZ kezdeményezésű Apródprogramok. A MATASZ Veszprém 
Megyei  Egyesület  Apródprogramjára  már  a  minisztérium  is  felfigyelt  és  együttműködési 
szándékát fejezte ki. Egyre több megyében, illetve járási szinteken alakulnak ki jó kapcsolatok 
a területen elhelyezkedő tanintézetekkel, főleg középiskolákkal. Az előző évben megújult Sport 
és Ifjúsági tagozatban a jelenlegi vírushelyzet meghatározta a lehetőségeinket. A korlátozások 
alatt  a  pályázatokra  helyeződött  a  hangsúlyt.  Négy  pályázatból  hármat  a  HS  befogadott.  A 
pályázatokkal 5 db terepszínű búvárruhát és 1db szárazruhát kapott a tagozat. 

8.) Nemzetközi kapcsolatok és események  

8.1 CIOR  (Interallied Confederation of Reserve Officers) /Tartalékos Tisztek Nemzetközi  

Szövetsége/ 

A Covid-19 vírusjárvány a legnagyobb nemzetközi tartalékos szervezet, - az 1948, 
november  20.-án  alapított,  majd  a  NATO  MC  /Katonai  Tanács/  0248/2  dokumentuma 
alapján  elismert  Szövetség,  amely  politika  mentesen  működik  -  a  CIOR  működését  is 
megnehezítette. A Szövetség 2019-ben felújította Együttműködési megállapodását a 
NATO NRFC-vel (National Reserve Forces Committe) /Nemzeti Tartalékos Erők Tanácsa/ 
is. A CIOR korábbi évek során jól bejáratott rendezvények nagy részét, így az év két fő 
eseményének számító Mid-Winter Meeting-t és nyári kongresszust /Summer Congress/ is 
online konferenciaként tudta csak megtartani. Minden találkozón a MATASZ teljes jogú 
tagként vett részt. 2015 óta nem fordult elő, hogy magyar képviselet nélkül tartották volna 
meg a találkozókat. 

8.2 CIOMR (Interallied Confederation of Medical Reserve Officers) /Tartalékos Egészségügyi 
Tisztek Nemzetközi Szövetsége/ 

Rendezvényeit  2021.-ben  szintén  csak  online  találkozók  szervezésével  tudta  megtartani, 
amelyeken  a  MATASZ  is  részt  vett.  A  találkozókon  a  résztvevő  államok  tartalékos 
szövetségeinek  szaképviselői  a  pandémia  elleni  nemzeti  szintű  védekezés  tapasztalatait 
cseréték ki az online módban. 

8.3 UN SPIA  

Az  egykori  kéksisakosokat  tömörítő,  és  az  ENSZ  mellett  működő,  francia  székhellyel 
rendelkező szervezet, a „Soldiers for Peace International Association”-nek /SPIA eng./ a 
MATASZ több éve tagja. Tavalyi évig a vírus veszély miatt személyes találkozásra 2019 
szeptemberében,  a  cseh  ENSZ-veteránok  konferenciáján  nyílt  lehetőség,  ahol  a  magyar 
delegáció is rész vett Brnoban. A 2020-as évben a járvány miatt nem került sor találkozóra, 
csak levélváltás és online kapcsolat volt. 
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2021. október 23.-án a szlovák veterán konferenciára Nova Polinkában került sor, ahol a 
delegáció vezetője Fekete János ny. ezredes Missziós Tagozat elnöke, Hermann József ny. 
alezredes  a  Budapesti  elnökség  tagja  és  Májer  Judit  francia  referens  vettek  részt.  A 
találkozón Fekete János bemutatta a MATASZ megjelent új könyvét és ismertette az elmúlt 
20 év eredményeit többek között a Missziós Tagozat tevékenységét. Kitért részletesen a 
korábbi  programokra  és  a  jövőbeni  elképzelésekre  egy  konferencia  és    egy  nemzetközi 
találkozó,  verseny  megrendezésének  lehetőségeire.  A  Nova  Polinkában  tartott  találkozó 
azért is fontos volt, mert a Szlovák Köztársaság első rendezvénye volt csatlakozásuk óta. 
Pavel  Marko  a  szlovák SPIA  elnökkel  a  magyar  delegáció  is  megbeszélést  folytatott  az 
együttműködés további lehetősségeiről. Ennek részeként szóba került a Hejcei találkozón 
való magyar részévétel felújítása is. A delegáció részt vett a településen kialakított Hősök 
Parkjában tartott rendezvényen, ahol minden ENSZ Misszióban elesett katona emlékére fát 
ültetett.  Ez  a  megemlékezés  egy  új  formája  Szlovákiában  a  béke  missziókban  elesettek 
emlékére.  

8.4 GAMINGER INITIATÍVE /Gamingi Kezdeményezés/ 

Az év folyamán két online konferencia valósult csak meg. A tanácskozások fő témája a 
pandémiás helyzetben a tartalékosok szerepe volt, illetve, hogy a Kezdeményezésben részt 
vevő Nyugat és Közép Európai államok tartalékos szövetségei 

8.5 Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr (VdRBw) /Német Szövetségi  
Haderő Tartalékos Szövetség/ 
Régi  visszatérő  tevékenységünk  volt  a  két  Tartalékos  Szövetség  állandó  programja  a 
Magyar - Német Partnerségi Találkozó és Biztonságpolitikai Szeminárium, amely csakúgy, 
mint a 2020-as évben, 2021-ben is csak  a tervező asztalig jutott el a COVID miatt. 
A  COVID-19  járvány  miatt  a  kétoldalú  kapcsolatok  ápolására  csak  korlátozottan  volt 
lehetőség.  A  Berlini  Tartományi  Tartalékos  Szövetség  leköszönő  elnöke  Frank  Eick 
alezredes úr udvariassági látogatást tett a budapesti partnereknél, egyben jelezte, hogy a 
megválasztott  berlini  elnök  dr.  Sebastian  Söllner  t.  alezredes.  A  szigorú  vírusvédelmi 
rendszabályok mellett ez év októberében már nem online formában került megrendezésre a 
német  védelmi  minisztérium  és  a  Bundeswehr  Tartalékos  szervezet  éves  konferenciája 
Berlinben, amelyre ismét meghívást kaptunk. A konferencia középpontjában a tartalékosok 
részvétele  a  veszélyhelyzet  elhárításában,  illetve  a  Bundeswehr  hosszabb  ideje  tervezett 
modernizációjában  való  szerepe  állt.  A  német  Tartalékos  Szövetség  országos  elnökével 
folytatott megbeszélés során, amely egy részéhez csatlakozott a Bajorországi tartományi 
elnök  is  egyeztetésre  került  a  pandémia  alakulásának  függvényében,  hogy  a  2022.  évi 
XVIII. Magyar - Német Partnerségi Találkozó és Biztonságpolitikai Szeminárium 
megszervezésére május 26. csütörtök délutáni beérkezés és 29.-i, vasárnap reggeli 
visszaindulási időkeret között szerveznénk Magyarországon a területi testvér szervezetek 
elnökei, képviselői számára.  

8.6 Területi és helyi szervezetek nemzetközi kapcsolatait a szervezetek beszámolói 
tartalmazzák. 

9.) Érdekképviseleti tevékenység, társadalmi és állami kapcsolatok: 

9.1  Az  elmúlt  időszakban  is  minden  erőnkkel  támogattuk  a  tartalékos  toborzást,  reális 
ismeretket közvetítve a leendő tartalékosok számára, valamint az ÖT rendszer egységeiben, 
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és alegységeiben folyó kiképzést és az ÖTT tartalékosok két bevonulás közötti időszakuk 
között  való  összefogásukat.  Mindezen  területeken  szoros  kapcsolatban  voltunk  az  MH 
Parancsnoksággal,  az  MH  TTP-vel.  valamint  az  MH  KIKNYP-vel  és  alárendeltjeikkel. 
Célunk volt változatlanul, hogy az ÖTT-s alegységek állományából a tartalékosokat minél 
nagyobb számban megnyerjük tagjaink sorába. A HM által is támogatott elképzelésünk, 
hogy  megfelelő  tartalékos  taglétszám  elérése  esetén  itthon  és  nemzetközi  színtéren  is 
továbbra is képviseljük a tartalékosokat, ideértve az érdekeik képviseletét is. Továbbra sem 
nem kívántunk szakszervezetként működni. Ez azt is jelenti, ha megfelelő számú tartalékost 
sikerül  tagjaink  közé  is  toborozni,  joggal  számíthatunk  a  HÉF  tagságra  a  minisztérium 
támogatásával. 

9.2 Nem mondhattunk le a HS Kadét és Tartalékos Szakmai Tagozattal való szoros 
együttműködésről ez évben sem, elsősorban a szerződéses iskolákra koncentrálva. 

9.3 Változatlanul kiemelt cél volt a Miniszteri Kabinettel, a HM Államtitkárságaival, 
Főosztályaival való kiváló kapcsolataink ápolása, különösen a HM Társadalmi Kapcsolatok 
és Életpálya Menedzsment Főosztályával, valamint a HM Oktatási, Tudományszervező és 
Kulturális Főosztállyal. Az MHP vezetésével, csoportfőnökségeivel – különösen a 
Társadalmi  Kapcsolatok  és  Életpálya  Fejlesztési  Főnökséggel  –  valamint  az  alárendelt 
honvédségi szervezetekkel eredményes kapcsolatokat alakítottunk ki. 

10.) Az elnökség működése, a vezetés helyzete, kitekintéssel  egy hosszabb időszakra 

10.1  A  2021.  évben  is  tomboló  Covid-19  járvány,  és  annak  hullámai  nyomán  elrendelt 
korlátozások  a  MATASZ  egészének  működését  megnehezítették:  a  szervezet  céljainak 
megvalósítását szolgáló rendezvények nagy része elmaradt, a működését törvényességét, 
valamint az információcserét és észszerű tervezést szolgáló operatív események 
késedelmet  szenvedtek.  Jelentős  késéssel  valósult  meg  2021.  október  4-én az  éves 
küldöttgyűlés,  amelyen  a  20  éves  jubileumi  ünnepség  megtartása  mellett  az  előző  évi 
beszámoló ismertetésére és elfogadására is sor került. 

10.2 Az Elnökség első ülését 2021. május 31-én tartotta személyes találkozó formájában. Ezt 
követően utoljára 2021. szeptember 14-én került sor elnökségi ülésre személyes 
részvétellel, a következő ülésre – amely egyben az év utolsó elnökségi ülése volt – 2021. 
december 10-én online konferencia formájában került sor, hasonlóan, mint az év elején 
tartott ülések.  

10.3 A járvány okozta kényszerhelyzetben jelentős mértékben nőtt az elnökségi tagok közötti 
online kommunikáció, nagyobb hangsúlyt kapott az ülések írásbeli előkészítése. Az online 
ülésezést lehetővé tevő alkalmazások (pl. webex) a központba történő utazást 
szükségtelenné teszik, így időt és költséget takarítanak meg az Elnökség számára. Azonban 
a kommunikáció személytelenebbé válik, és időnként technikai problémák is fellépnek, 
ugyanakkor jól tervezhető, kevésbé elhúzódó elnökségi ülésekre lehet számítani az első 
tapasztalatok alapján. Az Elnökség számára kiemelt fontosságú volt az elnökségi ülések 
anyagai  és  az  elnökségi  határozatok  formai  egységesítése,  tartalmi  kidolgozottságuk 
javítása.  Önkénteseink  erőfeszítéseinek  köszönhetően  e  dokumentumok  a  honlapon  is 
megtalálhatóak. 
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11.) Néhány gondolat a jövőről 

11.1  Az  elmúlt  évben az  elnökség  működését  segítő  központi  munkatársak a  növekvő 
ügyintézési  és  gazdálkodási  feladatokkal  nem  könnyen  tudtak  megbirkózni  különösen 
megfelelően kidolgozott és alkalmazott számítástechnikai támogatás nélkül. Az elhelyezési 
körülmények várt felújítása is egyelőre elmaradt. Mivel a vírusjárvány miatt, több személy 
szállítására különböző belföldi és nemzetközi rendezvényekre nem vált szükségessé, így 
egy gépjárművel a központi szállítási feladatok egyelőre megoldhatóak voltak.  A 
nemzetközi programokra és a belföldi programokra több személy szállítása szükségessé 
teszi  a  Szövetség  mikrobusszal  való  ellátását,  illetve  ennek  hiányában  bérlés  igénybe 
vételét. A jövőben mindenképp szükséges olyan számitástechnikai programok beszerzése 
is,  és  továbbképzési  tréningek  tartása,  valamint  a  beszerzett  programoknak  szakszerű 
alkalmazása, amelyek a Központi Iroda működését támogatják. A megnövekedett 
központi, valamint pályázati támogató feladatok minél eredményesebb ellátása 
szükségessé teszi további önkéntes munkatársak felkérést a szakmai tevékenységek 
koordinálására, segítésére. 

11.2 Bár keretdokumentumok kidolgozásával és megküldésével (6/2021. sz Körlevél, 
különböző szabályzók) igyekeztünk segítséget nyújtani a szervezeti élet által megkövetelt 
(és törvényileg előírt, költségvetési támogatási feltételt képező)  adminisztratív feladatok 
végrehajtásához (szabályos taggyűlés/választási jegyzőkönyv, jelenléti ív, beszámoló és 
tervező dokumentumok, stb…), vagy pályázásban való részvételhez, azonban az általános 
tapasztalat, hogy továbbra sok a hiányosság, határidők elmulasztása egyes 
szervezeteinknél. Az elnökségre és a központ munkatársaira ebből adódóan többletfeladat 
hárul telefonos segítségnyújtás, pontatlanságok kiküszöbölése, határidőkre figyelmeztetés 
vagy egyéb más formában. Elgondolást szükséges kialakítani feladatok, hatáskörök 
területén is, amennyiben Alapszabály módosításra sor kerülne a jövőben. Ez nem érinti az 
eltérő jogi formában működő MATASZ-VME-t, ugyanakkor nem célunk a párhozamos 
egyesületi  struktúrák  kiépítése.  Helyette  az  alapítványi  programunk  folytatását  célszerű 
(Pl: Fejér megyei szervezetünknél kiválóan működő FEMETA) szorgalmazni. A tartalékos 
szervezeti struktúra új elemeinek belépése négy dunántúli és három Kelet Magyarországi 
térségben, valamint a korábbi hadkiegészítési rendszer hasznos elmeinek újbóli 
alkalmazása munkamódszereinkre is hatással lesz, amire tudatosan készülnünk kell. Fontos 
mérföldkő lenne Szövetségünk életében, ha az országos elnökség, néhány területi, helyi 
szervezet elnökség mintájára a megyei, illetve járási szervezetek vezetésben is 
képviseltetné magát a szintnek megfelelő honvédségi szerv, szervezet képviselője. (Megyei 
szint: TVZ, Toborzó Iroda; Járási szint: TV század). A COVID-19 helyzet függvényében 
lefolytatandó elnökségi tisztújítások során is már törekedni kell erre, megnyerni a 
honvédségi szervek, szervezetek képviselőit elnökségi tagságra. 

11.3  2021  évben  továbbra  is  fő  feladatként  kezeltük  az  ifjúság  hazafias  és  honvédelmi 
nevelésében való részvételt a “kadét” képzésben résztvevő iskolákban, és minden más, az 
erre  fogékony  tanintézményben  az  általános  iskoláktól  az  egyetemekig  a  Honvédelmi 
Sportszövetség  tagozataival  együttműködve.  Kiemelt  feladatunk  a  tartalékos  állomány 
számára különböző nívós programok szervezése a szolgálati idő utáni időszakokra. Fontos 
feladatunk a tartalékosok érdekeinek képviselete. Állandó feladatunknak tartjuk 
Magyarország honvédelmi- és biztonság politikájának képviseletét a különböző 
nemzetközi tartalékos és más szakmai szervezetekben a Honvédelmi Minisztérium 
támogatásával közösen, vagy önállóan. Országos és megyei szinteken is elmaradhatatlan 
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feladatunk a két, vagy többoldalú nemzetközi kapcsolatok ápolása. A határmenti, vagy a 
határmentén túli államok tartalékos szervezeteivel már létesített kapcsolatok fenntartása 
mellett érdemes végig gondolni új kapcsolatok létesítését. Egyrészt kölcsönös 
tapasztalatcsere  érdekében  a  tartalékos  rendszer,  az  általános  honvédelmi  nevelőmunka 
területén, másrészt újabb lehetőséget teremteni a magyar honvédelmi,- biztonságpolitikai 
sajátosságainak bemutatására, képviseletére. 

11.4 Továbbra is fontos szervezeteink életében - remélhetőleg a pandémiás helyzet 
enyhülésével – a különböző rendezvények folyamatos szervezése, együttműködésben az 
MH TTP (MH KIKNYP) helyi képviselőivel, a térségben diszlokáló Magyar Honvédség 
/MH/  alakulat  vezetésével  az  MH  tartalékos  létszámának  növelése  céljából,  egyben 
törekvés  a  MATASZ  taglétszámának  növelésére.  Folyamatos  programok  szervezése  a 
kiképzett és polgári életüket élő honvédségi tartalékosok számára, együttműködésben az 
MH helyi alakulatával, az MH TTP helyi tartalékos zászlóaljával, századaival. A 
hazafiságra és általános honvédelmi nevelésre vonatkozó feladatok megyénkénti 
koordinálása  önkormányzati,  kormányhivatali  helyi  szervekkel,  aktív  részvétel  a  HM 
Honvéd Kadét Program /HKP/, a HS egyéb programjai kiszélesítésében, a tanintézetekkel 
való kapcsolatok erősítésében. Aktív és folyamatos részvétel a Honvédelmi Sportszövetség 
/HS/ hazafias és általános honvédelmi nevelést szolgáló pályázatain, rendezvényein. Fel 
kell készülni a fokozatosan rendszerbe álló Honvédelmi Sportközpontok munkájába való 
bekapcsolódásra, a helyi MATASZ szervezetek bázisának kialakítására az objektumban, 
ahhoz,  hogy  megfelelő  kereteket  teremtsünk  a  tartalékosok  és  a  társadalom  minden 
rétegének, de különösen a tanuló ifjúságnak a bevonására.  

11.5 Megoldandó kihívást jelent számunkra, a HM nyugállományúakkal kapcsolatban 
kibontakozó  programján  belül,  a  nagy  tapasztalatokkal  rendelkező  szenior,  volt  katona 
állomány bevonása feladatinkba, különösen a kadét foglalkozásokba. 

Mellékletek: MATASZ területi, helyi, tagozati szervezetek beszámolói. 

1. sz. melléklet Bács-Kiskun (Baja) 
2. sz. melléklet Baranya 
3. sz. melléklet Békés 
4. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén 
5. sz. melléklet Budapest (főváros) 
6. sz. melléklet Csongrád-Csanád 
7. sz. melléklet Fejér 
8. sz. melléklet Győr-Moson-Sopron 
9. sz. melléklet Hajdú-Bihar 
10. sz. melléklet Heves 
11. sz. melléklet Jász-Nagykun-Szolnok 
12. sz. melléklet Komárom-Esztergom 
13. sz. melléklet Nógrád 
14. sz. melléklet Pest 
15. sz. melléklet Somogy 
16. sz. melléklet Szabolcs-Szatmár-Bereg 
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17. sz. melléklet Tolna 
18. sz. melléklet Vas 
19. sz. melléklet Veszprém 
20. sz. melléklet Zala 

21. sz. melléklet Eü tagozat 
22. sz. melléklet Hajós Tagozat 
23. sz. melléklet Ifjúsági és Sport Tagozat 
24. sz. melléklet Missziós Tagozat 
25. sz. melléklet Repülős és Ejtőernyős Tagozat 

  


