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Nyt. sz: 

Széles Ernő ny. dandártábornok 

Magyar Tartalékosok Szövetsége 

elnök 

Tárgy: 2020. évi beszámoló, költségek 

2021. évi programterv 

Tisztelt Elnök Úr! 

Küldöm a MATASZ Pécsi Járási Szervezet 2020. évi beszámolóját, valamint a 2021. 

évi programtervezetét a 8. sz. körlevélben megadott pontokat figyelembe véve. 

2020. ÉVI BESZÁMOLÓ, KÖLTSÉGEK 

BEVEZETÉS: 

1.) 2020. év feladatai, programjai végrehajtásának rövid (pár mondatos) értékelése/2021. 

év tevékenysége fő irányainak, feladatainak rövid (pár mondatos) leírása. 

A koronavírus járvány következtében a 2020-as év nem a megszokott módon kezdődött és 

még mindig nem a megszokott módon zajlik az élet 2021-re sem.  

Szervezetünk 2019. december 19-én alakult klub formájában 9 fővel. A gyorsaság a 2020-

as országos elnökségi ülés előtt és miatt alakult így. A 2020-as év változásokat hozott az 

életünkben: külső körülmény a járvány. A belső körülmények javítását szolgáló szervezések 

történtek: a rendkívüli taggyűlés, ahol elnökváltás, tagfelvétel és szervezetté válás történt 11 

fővel. 

2020 őszén új elnököt választott a MATASZ Pécsi Járási Szervezete, Keller Petra 

személyében, 5 évre. A jelenlegi elnök szeptembertől látja el feladatait a szervezeten belül. Az 

elnök asszony a szervezet átvételekor a szervezet újrastrukturálását és újragondolását tekintette 

végig. Eredményes munkáját igazolja az új tagfelvételek, valamint a rendezvényeken való 

részvétel. 

A MATASZ Pécsi Szervezete október 4-én a Magyar Tartalékosok Napja alkalmából 

koszorúzást szervezett a Kossuth szobornál Pécsett. Első alkalommal jelent meg a szervezet a 

nyilvánosság előtt. 
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Az elnök a Veszprém Megyei MATASZ Szervezettel is felvette a kapcsolatot, Simon-Jójárt 

Sándor nyugállományú repülő ezredessel. A veszprémi elnök szívélyesen fogadta, tanácsokkal 

látta el és meghívta több rendezvényükre is, amelyeken Keller Petra részt vett. Ilyen volt például 

az október 1-jén megtartott Tartalékos Honvédek Napja és a 87. Bakony Harci-helikopter Ezred 

és Jogelődjei emlékére szervezett koszorúzás október 9-én.  

Decemberben a szervezetünk a működési költségek maradványából formaruha vásárlási 

kérelmet nyújtott be, amelyet sikeresen meg is kapott, így 7 formaruhát tudhatunk a 

magunkénak. A programszervezési keretből lehetőséget kaptunk laser harcra, 

megismerkedtünk laser fegyverek használatával a pécsi Laser Cornerben. 

FŐ RÉSZ  

2.) (A.) Beszámoló, B.) Program Terv külön pontban felsorolva itt): 

A.) 2020. évben végrehajtott fontosabb feladatok, programok (országos, regionális 

programokon való részvétel, önálló saját programok, események) részletezése: 

Mi Mikor Hol Kik vettek 

részt 

Költségek Miből 

Elnökváltás  Pécs Tagság -  

Tartalékos Honvédek 

Napja 

2020. 10. 01. Veszprém Elnök -  

87. Bakony Harci-

helikopter Ezred és 

Jogelődjei koszorúzás 

2020. 10. 09. Veszprém Elnök -  

Magyar Tartalékosok 

Napja 

2020. 10. 04. Pécs Tagság, 

látogatók 

16 000,- tagdíj 

80%-a 

Laserharc terembérlés 2020. 12. 16. Pécs 40 fő 100 000,- Központi 

támogatás 

Formaruha (7 db)    199 500,- Központi 

támogatás 

 

Bevétel: tagdíj 30 000 Ft. 

Kiadás: Központi támogatásból 299 500 Ft, tagdíj 80%-ából 16 000 Ft koszorúra. 
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Tagdíjmaradvány: 8000 Ft 

Minden költség rendezve van, nincs folyamatban elszámolás. 

Taglétszám:  

 2020. december 31.-i állapotnak megfelelő taglétszám: 11 fő 

 ebből tagdíját 10 fő december 31.-ig igazolható módon befizette 

 kilépettek száma: 0 fő 

 tagfelvételek száma: 2 fő 

 jelenlegi taglétszámból 0 fő tartalékos állományú 

2021. évi programtervek 

B.) 2021. évre tervezett főbb feladatok, programok (országos, regionális, szomszéd megyei 

programokon való részvétel, önálló saját programok, események) I. féléves, II. féléves 

csoportosításban, külön kiemelve, amelyeket az MH TTP megyei munkatársaival, együtt 

egy Közös Éves Megyei Feladattervbe is bedolgozásra kerül. 

I. félév 

A 2021. évi taggyűlésre január 16-án került sor, amely során a taggyűlés elfogadta az elnöki 

beszámolót, a 2020-as évről. Az elnök kitért a 2021. évi programtervezetre, amelyet a 

jelenlévők egyhangúlag elfogadtak. A taggyűlésen megszavaztuk az elnök és elnökhelyettesek 

megbízatásának idejét is, amely 5 év. A taggyűlésen 9 fő jelent meg, amelyből 1 fő online, 2 fő 

volt távol. Januárban 6 fővel bővült a Pécsi Járási Szervezet, így a taglétszám 17 főre 

gyarapodott, ebből 15 fő a tagdíját rendezte. Az évben legalább további 5 fő felvételével 

kalkulálunk. 

A szervezet szeretne szert tenni oktatási eszközökre, mivel ezekkel még nem rendelkezünk 

és az új belépők számára formaruhát szeretnénk vásárolni, biztosítani. Az idei évre 6 

lőgyakorlaton szeretnénk részt venni, így mi fiatalok lőni tanulnánk, eddig erre lehetőségünk 

nem volt. 

Áprilisban egy Tolna-Somogy-Zala-Baranya sportnapon veszünk részt, becsatlakozva a 

régiós rendezvénybe. 
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Májusban az Egy nap a Honvédelemért esemény helyszíne Bodrog. Bodrogon egy 

haditechnikai kalandparkban tennénk próbára a tudásunkat, ügyességünket és megmérettetnénk 

magunkat különböző katonai szituációkban.  

Júniusban az Olaszországi I. világháborús emlékhelyeket tervezzük felkeresni. Június 1-én 

részt veszünk a Német Hadisírgondozó Népi Szövetség által szervezett emlékünnepségen, 

amelyet a pécsi német-magyar katonatemető megnyitásának 30. évfordulója alkalmából 

rendeznek meg. 

Júliusban kerül sor a „Két keréken a II. világháborús balatoni front helyszínein” nevezetű 

eseményünkre, amely keretén belül a Balatont körbetekerve ellátogatnánk a II. világháborús 

emlékművekhez és temetőkhöz. 

II. félév 

2021 őszére több koszorúzást is tervezünk. Október 4-én a Magyar Tartalékosok Napja 

alkalmából, október 6-án az Aradi Vértanúk és 23-án az 56-os Forradalom évfordulója 

alkalmából koszorúznánk. Ha lehetőség adódik megmérettetjük magunkat Nagybarcán a 

Honvédelmi Többtusa versenyen.  

Decemberben részt veszünk a Pécsett megrendezésre kerülő II. világháborús Magyar-Német 

katonasírok megemlékezésén és egy Önvédelmi sportnap keretében tudásra, tapasztalatokra 

szeretnénk szert tenni az önvédelmi sportokban.  

I. félév 

Mi Mikor Hol Kik Költség Miből 

Kapcsolatfelvétel a 

KIKNYP helyi 

szervezetével 

Február Pécs    

Pályaorientációs 

nap a KIKNYP-vel 

közösen 

Járványhelyzet-

től függően 

Pécsi 

középiskolák 
   

Oktatási 

eszközök vásárlása 
Félév folyamán   200 000,- 

Központi 

támogatás 

Formaruha 

vásárlása 
Félév folyamán   200 000,- 

Központi 

támogatás 

Működési költség Félév folyamán   80 000,- 
Központi 

támogatás 
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Tolna-Somogy-

Zala-Baranya 

sportnap 

Április     

Egy nap a 

Honvédelemért 
Május Bodrog 

MATASZ 

tagság 
 

HS 

pályázat 

Olaszországi 

világháborús 

emlékhelyek 

felkeresése 

Június Isonzó völgy 
MATASZ 

Pécs 
280 000,- 

Központi 

támogatás 

Két keréken a II. 

világháborús 

balatoni front 

helyszínein 

Július Balaton Nyílt túra  
HS 

pályázat 

II. félév 

Horvát tartalékos 

kapcsolatfelvétel 
Augusztus     

Magyar 

Tartalékosok Napja 

koszorúzás 

Október 04. Pécs  16 000,- 
Tagdíj 

80%-a 

Aradi Vértanúk 

koszorúzás 
Október 06. Pécs    

56-os Forradalom 

évforduló 

koszorúzás 

Október 23. Pécs    

Nagybarca 

országos verseny 
Október Nagybarca 

MATASZ 

tagság 
  

II. világháborús 

Magyar-Német 

katonasírok 

koszorúzás, 

megemlékezés 

November 02. Pécs    

Önvédelmi 

sportnap 
December Pécs 

MATASZ 

tagság 
100 000,- 

Központi 

támogatás 

 

Lőgyakorlat  

(6 alkalom) 
Évben elosztva Pécs 

MATASZ 

tagság 
 

HS 

pályázat 

Küldöttgyűlésen 

való részvétel 
   20 000,- 

Központi 

támogatás 

Országos kibővített 

elnökségi ülésen 

való részvétel 

   20 000,- 
Központi 

támogatás 
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Szervezetünk költségvetése 916 000 Ft, amelyből működési ktg. 480 000 Ft. Ez soknak 

tűnhet, de mivel most alakult a szervezet még nem rendelkezünk azzal a felszereléssel, amivel 

más szervezetek. A 2020-as évről a tagdíj 80%-ból 8000 Ft maradt meg, így az eddigi belépőket 

hozzáadva 42 400 Ft az idei tagdíj 80%-a. 

A taglétszám 2020. 12. 31-én 11 fő, 2021 januárjában 6 fővel bővült a szervezet, a létszám 

17 főre emelkedett. 

Tervszám a taglétszám növelésére 2021-ben: 10 fő + 3 tartalékos (6 fő teljesítve). 

További civil belépőket és 3 fő tartalékos katonát szeretnénk megnyerni az év folyamán. 

3.) Kapcsolattartás alakulása/tervezett alakítása, toborzó munka, nemzetközi 

kapcsolatok 

Terveink között szerepel az Önkéntes Járási Területvédelmi Századdal való 

kapcsolatfelvétel. 

Sokat várunk a MH KIKNYP-s találkozótól, kérni fogjuk a következő lehetőségeket: 

 Pályaorientációs napon való részvétel, ahol a honvédelmi alapismereteket és a 

hazaszeretet közvetítését szeretnénk átadni az oktatási intézmények tanulói felé. 

 A hivatalos állami ünnepeken való együttes megjelenést. 

 Legalább 3 fő tartalékos belépését a MATASZ Pécsi Járási Szervezetébe, akik 

felvállalják, hogy a szervezetünk katonai oldalát képviseljék és a többieket 

megtanítsák katonai gyakorlatokra. 

Szervezetünk tagjai 18-25 éves korúak, tehát szükségünk van katonai iránymutatásra, ezért 

a helyi KIKNYP felé fordulunk. 

Felkértük Széles Ernő ny. dandártábornok urat, hogy a járványügyi intézkedések feloldása 

után együtt látogassuk meg a MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 

(KIKNYP) pécsi központját vele és a megyei elnökkel. Tervezzük, hogy Bátori Katalin 

irodavezető asszony és csapatával együtt tartanánk meg a pályaorientációs napot a pécsi 

középiskolákban. A kapcsolatfelvétel után ennek a programnak a részletes kimunkálása 

szükséges. 
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A horvát konzullal történő találkozó megszervezése zajlik, mely alkalom során a 

közreműködését szeretnénk kérni, hogy a horvát határmenti tartalékos szervezettel való 

kapcsolatfelvétel sikerrel járjon, vagyis kétoldalú kapcsolatot alakítanánk ki. 

Nyílt túra hirdetése: 

A II. világháborús emlékhelyek, temetők megtekintését nyílt biciklitúra keretében tartjuk 

meg, hogy növelni tudjuk a szimpatizánsaink körét és láthatóvá tudjuk tenni a Magyar 

Tartalékosot Szövetségét. 

 

Pécs, 2021. 02. 04. 

Keller Petra 

MATASZ Pécsi Járási Szervezete 

elnök 


