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A 2020. év tevékenysége fő irányai, feladatai az alábbiak voltak 

 

A 2020-ra tervezett programjainkfő irányvonala a hagyományőrzésre, a külföldi 

és magyarországi hadisírgondozásra, a magyar-német szemináriumon való részvételre, 

az önkéntes tartalékos rendszer feladatainak végrehajtására, kapcsolattartás a 

Székesfehérváron települt katonai szervezetekkel, az ifjúság honvédelmi nevelése 

területeire irányult.  

Az alábbiakon kívül a feladataink között szerepelt, a honvédelmi szakkör 

működtetése 11 középiskolában, a honvédség és a civil társadalom közötti híd szerep 

megvalósítására, kapcsolattartása más civil, de a honvédelem ügyét támogató 

szervezettel, és a jó együttműködésre irányult. 

A FEMETA alapítvány létrehozása és működtetése, HS pályázatokon való 

részvétel. 

A 2021. év tevékenysége fő irányai, feladatai, a katonai hagyományőrzésre, 

hadisírgondozásra, az ÖTT rendszer feladatainak végrehajtására, hatékonyabb 

kapcsolattartás a katonai szervezetekkel, és az ifjúság honvédelmi nevelésére irányul.  

Az alábbiakon kívül a feladataink között szerepel, a honvédelmi szakkörök 

működtetése 11 középiskolában, és annak a kiterjesztése más iskolákra is. (pl. a 

Klébersberg által üzemeltetett iskolák, beleértve az általános iskolákat is) a honvédség és 

a civil társadalom közötti híd szerep megvalósítására, jó kapcsolattartás más civil, de a 

honvédelem ügyét támogató szervezettel. 

A FEMETA alapítvány tovább működtetése, pályázatokon való részvétel 
aktívabban, kihasználva, Honvédelmi Sportszövetség és más lehetőséget is. 

 

 

1.) A.) 2020. évre tervezett és végrehajtott, fontosabb feladatok voltak (nemzetközi, 

országos és megyei, regionális-szintű események) részletesen. A 2020-as évet 

nagymértékben meghatározta és befolyásolta a kialakult járványügyi helyzet, ami 

folyamatosan befolyásolta a tevékenységünket, és meghatározta a mindennapjainkat.  
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Részleteiben: 

 

a.) - 2020. január 12. 

 Mi (milyen feladat): Megemlékezés és koszorúzásaz Urivi áttörés emlékére 

(Hagyományápolás) Pákozd Mészeg hegy Doni kápolnánál, a 3 fő MATASZ FMSZ tag, 4 fő 

diák vett részt.  

A koszorúzásra és a rendezvényre: 4.500.- Ft-ot használtunk fel. 

b.) Mikor:2020. január 16-19. 

 Mi (milyen feladat): Részvétel aXX. Doni Emléktúrán a Fejér menetszázad 

részeként.A Székesfehérvár-Zámoly-Pákozd betervezett útvonalon (Hagyományápolás). 

A MATASZ FMSZ részéről 15 fő tag,12 fő a civil partnerek, a kadétok részéről 12 fő vett 

részt. A Székesfehérvári középiskolák részéről 110 fő vett részt. A katonák (aktív, ÖMT, 

ÖTT) részéről 21 fő vett részt.A külföldi partnereinktől 21fő német, 3 fő cseh, és 2 fő olasz 

tartalékos katona is részt vett.  

 A rendezvényre: 48.480.-Ft-ot használtunk fel. A Magyar Honvédség térítés ellenében 

biztosított a számunkra a szállítási feladatokra 2 db autóbuszt, amelynek összege: 80.000 ft 

volt. 

c.) Mikor: 2020. március 09. 

 Mi (milyen feladat): VIII. Történelmi Emlékfutás 

(Hagyományápolás)Székesfehérvár (Halesz park) és Pákozd (KEMMP) között. A MATASZ 

FMSZ tagjai; intézmények diákjai azok szülei,pedagógusai; társ, civil szervezetek tagjai; 

fegyveres erők dolgozói;részvételével, került megrendezésre. 31 fő vett rajta részt. 

A rendezvényre: 26.999.- Ft-ot használtunk fel. 

d.) - Mikor: 2020. március 15. 

 Mi (milyen feladat): Koszorúzás március 15-e alkalmából, csendes megemlékezés, 

mécsesgyújtás,(Hagyományápolás)Székesfehérváron a Petőfi mozinál, és a Fekete Sas 

emlékműnél 

 A MATASZ FMSZ tagjai részéről 2 fő vett részt. Az eseményenképviselték magukat 

a Székesfehérvár város, és a megyei vezetői is. 
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A rendezvényre: 23.750.- Ft-ot használtunk fel. 

e.) Mikor: 2020. május 05. Megemlékezés, koszorúzás 

 Székesfehérvár, Hosszú temető, Tar fivérek síremléke, a Székesfehérvári Szakképzési 

Centrum 4 fő diákja, 2 tanára, a MATASZ FMSZ 2 tagja vettek részt. 

A rendezvényre: 4.500.- Ft-ot használtunk fel. 

f.) Tervezve volt 2020.05.-07-én Megemlékezés és koszorúzás a cseh partnerekkel 

Csehország-ban, Zlata Korunában, de sajnos ide sem tudtunk elmenni. 

 

g.) Mikor: 2020. május 21. 

Mi (milyen feladat): Hősök Napja alkalmából, csendes megemlékezés, 

mécsesgyújtás,(Hagyományápolás)  

A MATASZ FMSZ tagjai részéről 2 fő vett részt. Az eseményen képviselték magukat 

a Székesfehérvár város, és a megyei vezetői is. 

A rendezvényre:7000.- Ft-ot használtunk fel. 

h.) - Mikor:2020. május 20. 

Mi (milyen feladat): VII. „Hazámat szolgálom” katonai, ifjúsági, csapatverseny (A 

Honvédelem Napjához kötődő, ifjúsági, honvédelmi nevelés.) Sajnos a Covid-19 

helyzet miatt elmaradt!! 

i.) Mikor: 2020. június 25. 

Mi (milyen feladat): Szent László napiKoszorúzás, csendes megemlékezés, 

mécsesgyújtás,(Hagyományápolás) a Szent László emlékműnél 

A MATASZ FMSZ tagjai részéről 2 fő vett részt. Az eseményen képviselték magukat 

a Székesfehérvár város, és a megyei vezetői is. 

A rendezvényre: 6.100.- Ft-ot használtunk fel. 

j.) Mikor: 2020. június 27. 

Mi (milyen feladat): Minden katona emlékművének a felavatása alkalmából, 

csendes megemlékezés, mécsesgyújtás,(Hagyományápolás) a Katonai 

Emlékparkban Pákozdon emlékműnél 
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A MATASZ FMSZ tagjai részéről 4 fő vett részt. Az eseményen képviselték magukat 

a Székesfehérvár város, és a megyei vezetői is. 

A rendezvényre: 4.760.- Ft-ot használtunk fel. 

 

k.) ANémet Tartalékosok „Elbebiber-2020”-esrendezvényejúniusban, 

Németországban, törölve lett, így arra nem tudtunk kiutazni.  

 

l.) - Mikor: 2020. július 27-én megemlékezés volt tervezve, Várpalotán, az aknavető 

csőrobbanás megemlékezése kapcsán. (Kossuth laktanya, Csörlőház, Csörgei 

emlékmű) 

A rendezvényen 2 fő vett részt. 

 

m.) - Mikor: 2020. szeptember 20.A székesfehérvári Lecsófesztivál törölve lett a Covid 

helyzet miatt.  

 

n.) - Mikor: 2020. október 04 és 06. között:Részvétel az Aradi vértanúk napján, 

csendes koszorúzás, mécses gyújtás. 

 KEMMP Pákozd, Székesfehérvár (Halesz park, Corpus Hungarikum) , a MATASZ 

FMSZ 2-2 tagja volt az eseményeken. A koszorúzáson a Honvédelmi Szakkörös diákokból 4 

fő vett részt. 

A megemlékezés három helyszínen volt szervezve, időben eltolva egymástól. Az 

eseményen a helyi média is jelen volt. 

A rendezvényre: 1.500.- Ft-ot használtunk fel. 

 

o.) - Mikor: 2020. október 23. 

Mi (milyen feladat): Részvétel a Székesfehérvár város 1956-os csendes 

megemlékezésén, koszorúzás. 

Székesfehérvár, a Bazilika melletti emlékműnél. A MATASZ FMSZ 2 tagja vett részt; 

az érvényes járványügyi szabályokat betartva. 
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A rendezvényre: 2.000. Ft-ot használtunk fel. 

 

p.) -2020. november 11.Részvétel és csatlakozás, a Székesfehérváron, az elhunyt 

katonák emlékére a nemzetközi megemlékezés napján 11 óra 11 perckor  

 

A megemlékezések, koszorúzások, gyertyagyújtás, sajátos módon egyedileg és kis 

csoportban lettek végrehajtva 12 helyszínen. A MATASZ FMSZ 6 tagja; a 

Honvédelmi Szakkörös diákokból 24 fő vett részt. 

A rendezvényre: 6.000.- Ft-ot használtunk fel. 

 

q.) - Mikor: 2020november 08-10. Részvétel volt tervezve, Szlovéniában a Krn-i 

megemlékezésen. 

 A rendezvény a Covid-19 helyzet miatt törölve lett. 

 

r.) Mikor: 2020. december 04.Részvétel a Várpalota város Szent Borbála Napi 

megemlékezésen, és csendes koszorúzáson. 

Várpalota, HEMO melletti emlékmű. A Bakony Harckiképző Központ, és a Gábor 

Áron Nyugállományúak Klubja szervezte. A MATASZ FMSZ  3 tagja, és a Faller 

Jenő középiskola 2 fő kadét vett részt.  

A rendezvényre: 8.500.-Ft-ot használtunk fel. 

 

s.) - Mikor: 2020. december 11. 

Mi (milyen feladat): Részvétel a Székesfehérvár város, Limanowai csata 

megemlékezésén, csendes koszorúzás, 

Székesfehérvár, 10-es huszárok emlékműve, Városház tér, a rendezvényen dr. Molnár 

Krisztián a megyei közgyűlés elnöke, és Dr. Cser-Palkovics András Székesfehérvár 

megyei jogú város polgármestere vett részt.A MATASZ FMSZ 3 tagja és a 

Honvédelmi Szakkörös diákokból 2 fő vett részt. 

A rendezvényre:9.000.-Ft-ot használtunk fel. 
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t.) - Mikor: 2020. április és október hónapokban 2-2 alkalommal,Hadisírgondozás a 

Honvédelmi szakkör keretében, kiscsoportban betartva a járványügyi szabályokat- 

Belsőbárándon, a Hosszútemetőben, és Bakonycsernyén, a Szentlélek temetőben 

Székesfehérváron, megemlékezés, koszorúzás, közösen a diákokkal 

A vállalt hadisírok, a gondozás után méltóképpen képviselik a múlt hőseit. 

A rendezvényre: 10.500.- Ft-ot használtunk fel. 

 

A MATASZ FMSZ december hónapban beszerzett 1 db lézeres lőkiképzést segítő 

eszközt 270.193- ft értékben.Az év során több alkalommal vettünk részt (12 alkalom) megyei 

és Székesfehérvár városi, valamint járási szintű rendezvényeken. 

 

Összegezve:  

A taglétszám, a szimpatizánsok növelése érdekében 2020-ban is részt vettünk a 

Székesfehérvári városi rendezvényeken, csendes megemlékezéseken, a Magyar Honvédség 

helyi alakulatainak rendezvényein.A Hadkiegészítő Parancsnokság toborzó tevékenységét 

segítettük, a középiskolások, és a fiatalok körében is népszerűsítettük a MATASZ 

tevékenységét.  

Az Önkéntes Műveleti, illetve Védelmi Tartalékosok, Területvédelmi Tartalékosok 
körében végzett/tervezett (járási alegységek felkeresése, stb) tevékenységünk elindult és 
tovább folytattuk a toborzó munkát. 

Taglétszám:  

- 2020. december 31.-i állapotnak megfelelő taglétszám: …41…….. fő 
- ebből tagdíját  23 fő december 31.-ig igazolható módon befizette 
- kilépettek száma: 2 fő 
- tagfelvételek száma: 2 fő 
- jelenlegi taglétszámból 8 fő tartalékos állományú!  

 

Kapcsolattartás alakulása/tervezett alakítása a Kormányhivatali, Önkormányzati  

területi és helyi igazgatási szerveivel, intézményivel, ebben az évben jól sikerült. 

A megyei közgyűlés elnökével két alkalommal volt találkozó. a vezető állomány 
képviselőjével, beosztott állomány képviselőivel három alkalommal. 
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Az önkormányzati, területi rendezvényekre, a MATASZ FMSZ mindig meghívást 
kapott. Két alkalommal volt kitelepülésünk, (Zámoly, Székesfehérvár) civil nap és falu 
rendezvény programmal, toborzással. 

 

Tovább folytattuk a hadisírgondozó tevékenységünket 2020-ban a Covid-19 

járvány ellenére: 

- Voltunk Belsőbárándon a községi temetőben található II. világháborús 

emlékműveknél, a helyi temetőben. 

- A Hosszútemetőben található I.vh.-s hősi halottak (Tar József m.kir.fhdgy, hősi halált 

halt 1914 július, és Tar Pál hdgy hősi halált halt 1916 július, valamint Tar Imre 

hadapród) közös sírját, emlékművének, gondozását, ápolását 2 alkalommal 

teljesítettük (Váci iskola diákjaival). 

- A Hosszútemetőben örökbe fogadott katonasírokat folyamatosan gondoztuk. (Pék 

Alajos 1848-49 főorvos, Koós Ottó m.kir. tábornok, vitéz Teuber Hugó m.kir.szds, 

Martonfalvay Miksa m.kir.ezds sirjai). 

- Január 16-19. között saját Doni emléktúrát szerveztünk 3 napban,több mint 150 fő 

részvételével. A rendezvényen cseh, német, és olasz tartalékosok is részt vettek. 

A fenti tevékenységeinkbe az idén ismét aktívan bevontuk az Árpád SZKI és a 

csatlakozott 10 másik oktatási intézmény honvédelmi szakkörös diákjait, tanárait. 

Az Árpád SZKI és a csatlakozott 10 másik oktatási intézmény honvédelmi szakkörösei 

részére előadástkettő alkalommal tartottunk a hadisír gondozásról, részt vettünk a DÖK 

napjaik megszervezésében és lebonyolításában 6 helyszínen. 

A MATASZ Fejér Megyei Szervezete, a Helyőrségi Sportbajnokságban is jól 

teljesített, ahol 2020-ban az összesített 4-ik helyet szerezte meg, 14 csapat között!! 

 

Egyéb tevékenységek helyzete és értékelése: 
 

Gazdálkodás helyzete 2020-ban: 
 

Bevételek: Tagdíjbevétel 60.000 ft volt összesen, a tagdíj 80%-át, 48.000 ft-
otjóváhagyást követően felhasználtuk. 

Egyéb szponzori, támogatói bevételek: 

A Fejér megyei közgyűlés 200.000 ft támogatást biztosított a számunkra. 
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Saját városi, megyei, országos pályázásból:  
Székesfehérvár városától a XX. Doni emlékmenet támogatására: 171.980 ft-ot 

kaptunk. 
 
Honvédelmi Sportszövetségtől /HS/ pályázat útján kapott összeg és az azzal való 

elszámolás helyzete:  
 A Honvédelmi Sportszövetség a XX. Doni emlékmenetre 872.809 ft összegű 

támogatást nyújtott a MATASZ központon keresztül. A teljes összeggel elszámoltunk! 
 A Fejér megyei Tartalékosokért Alapítvány (FEMETA) 3 pályázatot nyert meg 

3.653.500 ft összegben, Ez az összeg elszámolása, a kialakult Covid helyzet miatt 2021. 
március 31-ig kitolódik. Jelenleg az első pályázat 1.237.500 ft-jával számoltunk el teljesen. A 
többi elszámolása 80%-os állapotú. 

 
Központi keretből (HM támogatásból) kapott összeg és az azzal való elszámolás 

helyzete: 

 Az első félévben elhasználtunk: 215.589 ft-ot 

 A második félévben elhasználtunk: a 2020.11.28-án jóváhagyott 400,000 ft-ból 
298.193 ft-ot. A maradványra kértük és központilag megkaptuk a felhasználási engedélyt 
2021. március 31-ig!! A 2021. januárban keletkezett számlákat (Doni emlékmenetre) 
elszámolásra felterjesztettük, ezáltal a teljes összeg fel lett használva!! 

 

 

A költségvetési számadatok mindösszesen, az alábbiak: 

Honvédelmi Sportszövetségtől Doni emlékmenetre:      872.809 ft 

Városi, megyei, országos pályázásból:         371.980 ft 

Honvédelmi Sportszövetségtől /HS/ pályázat útján kapott összeg:  3.653.500 ft 

Tagdíjbevétel:              60.000 ft 

Központi támogatás:           615.589 ft 

Mindösszesen:         5.573.878 ft 

A fenti összegekkel, a kialakult COVID-19 járványügyi helyzet ellenére is sikerült jól 

gazdálkodni, és felhasználni, sőt a sikeres pályázatok miatt nagyon nívós rendezvényeket, 

kiscsoportos foglalkozásokat tudtunk tartani!A pályázatoknak köszönhetően tudtuk a 

Honvédelmi szakköri tevékenységet folytatni, és eszközöket is tudtunk beszerezni.  
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Gazdálkodási terv 2021-re: 

Tervezett számadatok: 

Központi (HM) támogatásból igényelt tervezett összeg: 
 

maximum:1.786.000 ft minimum:980.000 ft 
 

Tervezett területi szponzori, támogatói bevétel: 
 
 A megyei közgyűlés és Székesfehérvár várostól: 250.000 ft 

 
Tagdíjbevétel 80% -ból felhasználható rész: 
 
 minimum:48.000 ft 
 
Honvédelmi Sportszövetséghez /HS/ benyújtandó pályázásból: 
 

tervezett maximum: 6.200.000 ft minimum:5.000.000 ft 
 

Mindösszesen tervezett:  

 maximum: 8.284.000 ft   minimum: 6.478.000 ft 

 

 

Kérem a közgyűlést, hogy a Fejér Megyei Szervezet 2020-as évre vonatkozó 

beszámolóját,és a 2021-es évre tervezett adatait és terveit fogadja el! 

 

 

 

Székesfehérvár, 2021.                       -      n. 

 

Nagy Lajos tart. alezredes 

MATASZ FMSZ elnök 


