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A MATASZ Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei szervezete 2021 – ben a pandémiás helyzet

miatt áttervezte a rendezvényeit. A tagjaink összetartása és programjának biztosítása  jelentős

többlet munkát igényelt.

A  helyi  rendezvényeinket  a  pandémia  miatt  nem  lehetett   megtartani,  így  azok  az  első

félévben nem kerültek végrehajtásra.

Elmaradt rendezvényeink:

a) „III. Gyermeknapi Összetett Honvédelmi Verseny” Nagybarca  2021.05.29.

b) MATASZ diák tagtoborzó Nagybarca: 2021.06.05. – 06.06.

c) az  ÖTT  -  s  és  ÖMT  –  s  állományok  részére  kiírt   lövészetet  és  tereptani

foglalkozások  2021.05.29. – 2021.08.28..

d) MATASZ tagtoborzó  Boldva: 2021.06.26. – 06.27.

e) MATASZ tagtoborzó  Kazincbarcika: 2021.08.14. – 08.15.

A rendezvények átütemezése  lehetővé tette, hogy nagy erővel vegyünk részt a Honvédelmi

Sportszövetség által kiírt pályázatokon, melyen igen  eredményesek voltunk.
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A MATASZ B.A.Z. Megyei elnöksége az alábbi rendezvényekre nyert el jelentős összegeket,

és  egy  hallgatói  honvédelmi  tábor  lebonyolítására.  A  tábor  a  HS  rossz  előkészítő  és

szervező munkája miatt nem került lebonyolításra, így a biztosított összeget a  HS. nem utalta.

RENDEZVÉNY NEVE Összege Szerződés száma Dátuma

LHHO- FINDECREW komplex8_148/2021 2021.05.29

Edelény - táborok 2 táborok2_122/2021 2021.07.01 -
07.07.

Mura Kupa komplex18_428/2021 2021.07.09 -
07.11

Katonai Középiskolások túlélő 
versenye komplex17_478/2021 2021.08.12 -

08.13.

Gávavencsellő Honvédelmi Nap
HM - 1475-22/2021

2021.09.11
HS  egyedi támogatás

Tartalékosok Többtusa Versenye sportnap2_263/2021. 2021.09.25

Középiskolás diákok Összetett 
Honvédelmi Versenye

sportnap1_199/2021. 2021.09.26

Honvédelmi Nap Nagykanizsa komplex1_69/2021. 2021.10.09

Honvédelmi Nap Szombathely komplex1_92/2021. 2021.10.11

Honvédelmi Nap Dunaújváros komplex1_94/2021. 2021.10.12

Honvédelmi Nap Békéscsaba komplex1_93/2021. 2021.10.13

Honvédelmi Nap  Miskolc komplex1_84/2021. 2021.10.14

"Hősök Napja" - Martfű komplex15_449/2021 2021.10.23 -
10.24.

Összesen

Egyetemi Hallgatók Honvédelmi 
Tábora Nagybarca HS Késői kiírás miatt elmaradt!

Szendrő Fejlődésért Alapítvány: sportnap1_473/2021. 5. honvédelmi
nap

Összesen elnyert támogatás

             
A HS felé benyújtott elszámolásaink elfogadásra kerültek.

A pályázatok   miatt   megnövekedett   feladatokat  a  MATASZ Központ  munkatársai  nem

tudták  maradéktalanul ellátni. 
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A számla mozgások túl sok időt vesznek igénybe, így azok elszámolása csak jóval  késve

történik meg. Javaslom, hogy a pályázatok beküldési rendjére, azok dokumentálására ki kell

dolgozni egy egységes rendszer és  azt  be kell  vezetni. 

A  HS  és  a  HM  által  támogatott  rendezvényeink  megtartása  jelentősen  hozzájárultak  a

MATASZ  hírnevének  növeléséhez.  Rendezvényeink  résztvevője  volt  a  Honvédelmi

Miniszter, a Honvédelmi Miniszter Helyettes – parlamenti államtitkár, a Magyar Honvédség

Parancsnoka,   különböző   magasabb  parancsnokai,  a  HS  Elnöke,  Miniszteri  Biztos,  az

Együttműködő társszervek minisztériumai államtitkárai, országgyűlési képviselők és területi

politikai,   gazdasági  vezetői   tisztelték  meg  jelenlétükkel  az  általunk  megrendezett

rendezvényeket.

Az elmúlt év eseményei közül a Gávavencsellőn megrendezett Honvédelmi Napot emelném

ki, amelynek fővédnöke dr.  Benkő Tibor Magyarország Honvédelmi Minisztere  volt, aki a

rendezvényről igen elismerően szólt és külön személyesen is megköszönte a közreműködést a

MATASZ jelenlévő  vezetőinek és tagjainak. 

Ez  a  rendezvény  úttörő  jellegű  volt  abban  is,  hogy  a  MATASZ  Repülő  és  Ejtőernyős

Tagozata itt mutatkozott be először a hagyományos MATASZ tevékenységek között, illetve

abban is, hogy két megye elnöksége működött közre a sikeres rendezvény  megrendezésében.

  

A területi rendezvényeink második félévre betervezett alábbi rendezvényeinket megtartottuk:

1) Az  V.  Honvédelmi  Többtusa  Versenyt  Nagybarcán  rendeztük  meg  2021.

szeptember  24- én  és  szeptember 25 – én.

2) Az V. Diák Összetett Honvédelmi Versenyre 2021. szeptember  26 – án  került

sor Nagybarcán.

3) Október 23 – i Emlék Lőverseny: Nagybarca, október 23 – 24.

4) Boldvai hagyományőrző Nap: 2021. október 23. Ezen rendezvény alatt került

felavatásra  az  „56 –  os  Hősök” emléktábla  és  az  emlékmű,  melyet  a  helyi

MATASZ támogatásával hoztak rendbe.

5) Kadét Honismereti Vetélkedőt rendeztünk 2021. Október 30. – án Nagybarcán.

6) megrendeztük a II. Apród Versenyt Nagybarcán 2021. december 04 – én. A

rendezvény elszámolását a MATASZ Országos  Elnöke leállította, hogy a HM

úr  nem engedélyezte  rendezvények  megtartását.   A rendezvény   előre  volt

jelezve a „pénzfelhasználási terv” – ünkben a plusz forrásigény megjelölésével
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egyetemben.   Jogosan merül fel bennem, hogy minek tervezünk,  ha úgysem

kerül végrehajtásra és nem miattunk.

7) A december 31 – re betervezett  hagyományos MATASZ évzáró rendezvényt

az előző pontban leírtak miatt nem tartottuk meg.  

Szervezeti helyzetünk:

A taglétszámunk 119 fő volt és a pandémia ellenére sikerült megőriznünk tagjaink létszámát.

Ez mind felnőtt fizető tagokat jelent elsősorban.

B.A.Z. Megyében az alábbi szervezeti egységeink működnek:

1) Miskolc  Megyei Szervezet

2) Miskolci Egyetem Szervezete

3) Miskolci ÖTT-s Szervezet

4) Miskolci repülő Szervezet

5) Sárospataki Szervezet

6) Kazincbarcikai Szervezet 

7) Nagybarcai Szervezet 

8) Edelényi Szerveuzet

9) Boldvai Hagyományőrző Szervezet

A megyéhez tartozóan a következő repülő szervezetek  működtek:

a) Becsehelyi Repülő Szervezet: 2021. 06.11 – vel Letenyei Járási Szervezetté lett

alakítva. Az alakuló jkv. felterjesztve az országos központba.

b) Zalaegerszeg – jelenleg úgy néz ki, hogy megszűnik.

c) Martfűi Repülő Tagozat:  Szolnok Járási Szervezetté alakítva 2021.09.04-én.

Az alakuló jkv. az országos központba megkülde. A küldöttgyűlés egyben a

JNSZ megyei MATASZ újjászervezése is volt.

d) Hajdúszoboszlói Repülő Egyesület.

 
Célunk az, hogy 2022-ben tovább növeljük a szervezetünk szervezettségét és taglétszámát.

Az  elmúlt  években  végzett  kiemelkedő  munkájukért  a  „Magyar  Tartalékosok  napja”

alkalmából  tagjaink közül:  

  Magyar Tartalékosokért Emlékcsillag  arany fokozatát kapta  1 fő  támogatóként és 1

fő MATASZ aktivista

 Magyar Tartalékosokért Emlékcsillag  ezüst fokozatát kapta  1 fő   MATASZ aktivista

4



 Magyar Tartalékosokért Emlékérem   arany fokozatát kapta  2 fő  támogatóként és 4 fő

MATASZ aktivista

 Magyar Tartalékosokért Emlékérem   ezüst fokozatát kapta  1 fő MATASZ aktivista

 Magyar Tartalékosokért Emlékkereszt  ezüst fokozatát kapta  1 fő MATASZ aktivista

 MATASZ  Emlékérem   arany fokozatát kapta  2 fő   MATASZ aktivista

 MATASZ  Emlékérem   ezüst  fokozatát kapta  3 fő   MATASZ aktivista

Tovább  bővítettük  szponzoraink  létszámát  és  igen  jó  érzés,  hogy  különböző  vállalkozók

állnak a rendezvényeink támogatói sorába.

A  „VIASTIEN”   Kft.  …  támogatásban  részesítette  a  MATASZ  B.A.Z.  Megyei

Szervezetet és a Repülő és Ejtőernyős Tagozatot. Az összegből 32 db. MATASZ Rol –

Up  és  32  db  MATASZ  strandzászló  került  beszerzésre  a  klubjaink  és  a  repülő

szervezetek részére.

2022  évre  elsősorban  a  szervezettségünk  megőrzését,  esetlegesen  fejlesztését  tervezzek.

Fontosnak tartjuk az ejtőernyősök bevonását a MATASZ életébe és szeretnénk az ÖTT-s és

ÖMT állomány további növelését tagjaink közül.

Tovább bővítjük az együttműködők körét: együttműködési megállapodást kötünk  a Megyei

Katasztrófa  Igazgatósággal.  A  MH  területi  szerveivel  meglévő  jó  kapcsolatunkat  tovább

fejlesztjük  és még több közös rendezvényt hajtunk végre. A területvédelmi ezreddel közösen

május  22-én  Gávavencsellőn  egy  nagyszabású  honvédelmi  napot  tervezünk  végrehajtani,

melyre a felkészülés már megkezdődött.

A  2022  –  re  betervezett    éves  feladatokat  az  általunk  már  korábban   beküldött

„MATASZ  Borsod  –  Abaúj  –  Zemplén  Megyei  Szervezetek  2022.  évi   rendezvény

tervezete”  tartalmazza.

Miskolc, 2022.  február  hó  04.  nap.
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A repülő és ejtőernyős tagozat beszámolója

A  MATASZ Repülő  és  Ejtőernyős  Tagozat    2021.  évközi  megalakítása  előtt  a  B.A.Z.

Megyei Szervezet Elnöke fogta össze a  repülő és ejtőernyős sportokkal foglalkozó klubokat,

egyesületeket.

A pandémia ezen a területen is új feladatok  kiötlésére kényszerítette a tagozat működését.

2021-ben meghirdettük  a GPS Kupa, vagy más nevén a „Karantén Kupa” repülő versenyt

2021. május 8 és május 30 közötti időszakban. A verseny lényege az volt, hogy előre kijelölt

útvonalakat kellett a pilótának egyedül végigrepülnie, úgy, hogy GPS – el kellett rögzítenie a

teljesített  feladatokat,  majd  digitálisan  fel  kellett  töltenie  azt  a  kiértékelőnek.   A verseny

összesítése az elért  eredmények alapján történt.  Újszerűsége ellenére több mint 40 fő vett

részt motoros sárkányrepülő, UL merevszárnyú és autógiro versenyszámokban.

Hajdúszoboszlón  rendeztük  meg  első  ízben  a  „FINDECREW”    kutató  és  mentő  ,

együttműködési versenyünket, mely igen nagy sikerű volt. 

2021 július 9 – 11 között Becsehelyen került megrendezésre a „Mura – Kupa” Nemzetközi

UL  repülőverseny,  melyen  az  ITM-et  Cseresznyés  Péter  államtitkár  képviselte  és  a

magyarokon  kívül  szlovének  vettek  részt  a  versenyben.  Erdélyből  is  érkeztek  pilóták,  ők

azonban versenyen kívül vettek részt a rendezvényen.

A 2021. július 17 – 18-i „Avas Kupa” Miskolci ejtőernyős verseny és az augusztus 13 – 14-re

betervezett  Hajdúszoboszlói  „Országos  Amatőrtechnikai  versenyek  a  pandémia  miatt

elmaradtak.

A Martfűi repülőtérre 2021. augusztus 20 –  22-re tervezett „Államalapító Kupa” UL verseny

a pandémia miatt nem került megrendezésre.

2021.   szeptember  11-én   a  Gávavencsellőn  megrendezett  Honvédelmi  Nap  alkalmából

mutatkozott  be  hivatalosan  a  MATASZ  Repülő  és  Ejtőernyős  Tagozata.  Az  általuk

végrehajtott , nehéz célbaugró feladatokat nagy pontossággal   és balesetmentesen hajtották

végre.  Kivívták  a  HONVÉDELMI miniszter   Úr  személyes  elismerését  és  a  honvédelmi

napon résztvevő valamennyi katonai  és polgári személy tiszteletét.

Az  ejtőernyős  bemutató  ugrásokat  a  Békéscsabai  ejtőernyősök  hajtották  végre,akik  2021.

szeptember  17  –  19  között  a  Békéscsabai  Repülőtéren  megrendezték  az  „I.  MATASZ
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célbaugró és célraszálló”  versenyüket. A versenyen több mint 20 fő ejtőernyős vett rést és

átlagosan 5 ugrást hajtottak végre a kedvezőtlen időjárás ellenére.

 

Október 23 és 24-én ismét nagy siker volt a Martfűi repülőtéren a „II. Hősök Napja” Repülő

rendezvény.  A két  nap alatt  több mint   400 fő fordult  meg a rendezvényen és  vett  részt

különböző versenyeken, ügyességi vetélkedőn.

A Repülő és Ejtőernyős tagozat szervezettségének növelése és újabb rendezvények szervezése

a kiemelt feladatunk 2022-ben.

Negatívumként  említem meg, hogy a tagozat megalakításáról szóló elnökségi határozat,  a

tagozat vezető szakmai  önéletrajza és a tagozat alakításáról szóló írásos anyagok a mai napig

nem kerültek fel a honlapra. Ez igazolja, hogy milyen fontosnak tekintik az általuk végzett

munkát.

A 2022 – re betervezett  repülő és ejtőernyős tagozati éves feladatokat az általunk már

korábban  beküldött  „MATASZ Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Szervezetek 2022.

évi  rendezvény tervezete”  tartalmazza.

Miskolc, 2022. február 04.

                                                                                                 Pető Sándor
                                                                                      Repülő és Ejtőernyős Tagozat
                                                                                                     Elnök
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