
A MATASZ Békés Megyei Szervezet beszámolója 2021. évben végzett munkáról és a

2022. évi programterve

1). 2021évi  feladatainkat  a  MATASZ  Alapszabályában,  Szervezeti  és  Működési

Szabályzatában meghatározottak alapján a szervezet célkitűzéseinek megfelelően határoztuk

és terveztük meg.

Sajnos a Covid-19 vírus miatt elrendelt korlátozások következtében a betervezett feladatok

nagy részét nem tudtuk végrehajtani.

A végrehajtásra került programok jól szolgálták a Magyar Tartalékosok Szövetsége, a Magyar

Honvédség,  valamint  más  rendvédelmi  szervek  tevékenységének  megismerését,

népszerűsítését a megye iskolás és felnőtt korú lakosai körében. 

2022 évben az előző években elért eredmények megtartását, taglétszámunk  növelését tűztük

ki feladataink meghatározásakor.

 Továbbra is fő feladatunknak tekintjük: 

- a haza védelme társadalmi támogatottságának erősítését

-  aktív  részvételt  a  honvédelmi  ismeretek  oktatásában  mely  biztosítja  a  hazaszeretetre  és

honvédelmi elkötelezettségre nevelést

-  kapcsolattartást  a honvédelem területi  és helyi  igazgatási  szerveivel,  MH szervezeteivel,

intézményeivel

- szükség esetén részvétel a katasztrófák elleni védelemben a védelmi igazgatási szervei által

koordináltan

- a katonai hagyományok ápolását, hadisírok feltárását, gondozását, kegyeleti tevékenységek

végrehajtását

- együttműködést, kapcsolattartást a NATO tartalékos szervezeteivel 
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2021. évben végrehajtott fontosabb feladatok, programok:

Mikor: május 29

Feladat: Ifjúsági történelmi vetélkedő közép és általános iskolások számára

Hol: Békéscsaba

Résztvevők: 11 MATASZ tag ebből 3 fő Ött-s, 45 fő szimpatizáns, 8 iskola 40 fő 

Eredmény: a  hagyományosan  megrendezésre  kerülő  vetélkedő  egyre  nagyobb
népszerűségre  tesz  szert,  melyen  a  Magyar  Honvédség  és  a  MATASZ
története kerül feldolgozásra Békéscsaba város történelme mellett

Költségek: …. melyet szponzorok biztosítottak

Mikor: augusztus 19.

Feladat: Szent István napi rendezvényeken való részvétel, koszorúzás

Hol: Békéscsaba, Szarvas, Orosháza, Tótkomlós, Mezőkovácsháza, Gyoma

Résztvevők: 18 fő MATASZ tag ebből 9 fő Ött-s

Eredmény:

Költségek: …. melyet az adott polgármesteri hivatalok biztosítottak

Mikor: szeptember 17-19.

Feladat: I. MATASZ célbaugró és célraszálló ejtőernyős verseny

Hol: Békéscsaba repülőtér

Résztvevők: 35 fő MATSZ tag ebből 23 fő versenyző, 160 fő szimpatizáns

Eredmény: az általunk első alkalommal megrendezésre került ejtőernyős verseny nagy
érdeklődést váltott ki annak ellenére is, hogy szervezési hiányosságok miatt
az országban még két helyen volt hasonló rendezvény. A jövőben gondosabb
időpontegyeztetéssel jóval nagyobb versenyzői létszám érhető el. A verseny
időszaka alatt 18 fő csatlakozott a MATASZ tagok közzé. 

Költségek: …. elszámolva.  A rendezés  többi  költségét  az  Ejtőernyős  Alapítvány HS
pályázatból biztosította

Mikor: szeptember 24.

Feladat: Honvédelmi verseny megyei döntő általános iskolások részére

Hol: Békéscsaba repülőtér

Résztvevők: 25  fő  MATASZ  tag,  15  fő  Ött-s  katona  állomásparancsnok,  68  fő
szimpatizáns, 26 iskola 130 fő versenyző 

Eredmény: a  hagyományos  verseny  nagy  népszerűségnek  örvend,  mely  mélyiti  a
Magyar Honvédség és a MATASZ elismertségét a civil társadalomban

Költségek: …. elszámolva,  …. szponzori támogatás
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Mikor: október 29.

Feladat: Egy nap a honvédelemért

Hol: Békéscsaba BSZC

Résztvevők: 12 fő MATASZ tag, 8 fő Ött-s, 110 fő középiskolás tanuló

Eredmény: népszerű  rendezvény  lett,  nagy  érdeklődés  mellett.  Eredményként
könyvelhetjük  el  a  Magyar  Honvédség  és  a  MATASZ  tevékenységének
népszerűsítését és az elméleti és sportversenyen való aktív részvételt.

Költségek ….  nem  került  elszámolásra  a  központ  felé  a  11.  24-től  felfüggesztett
rendezvényvégrehajtás és kifizetés miatt

Mikor: november 09.

Feladat: Egy nap a honvédelemért

Hol: Tótkomlós:

Résztvevők: 8 fő MATASZ tag, 3 fő Ött-s., 96 fő középiskolai tanuló

Eredmény: népszerű  rendezvény  lett,  nagy  érdeklődés  mellett.  Eredményként
könyvelhetjük  el  a  Magyar  Honvédség  és  a  MATASZ  tevékenységének
népszerűsítését és az elméleti és sportversenyen való aktív részvételt.

Költségek: ….  nem  került  elszámolásra  a  központ  felé  a  11.  24-től  felfüggesztett
rendezvényvégrehajtás és kifizetés miatt

Mikor: október 12-15.,  november 16-18.

Feladat: airsoft lövészet, falmászás

Hol: Békéscsaba M fitnesz terem

Résztvevők: 6 fő MATASZ tag, 46 fő általános és középiskolai tanuló, 12 fő Ött-s katona

Eredmény: népszerű  rendezvény  mely  elősegíti  a  fizikai  állóképesség  növelését,  a  lő
készség emelését

Költségek: ….  nem  került  elszámolásra  a  központ  felé  a  11.  24-től  felfüggesztett
rendezvényvégrehajtás és kifizetés miatt

Mikor: december 01-re tervezve nem került végrehajtásra a 11. 24-től felfüggesztett
feladatvégrehajtás miatt

Feladat: „Mikulás kupa városi lőbajnokság”

Hol: Békéscsaba BSZC

Résztvevők: középiskolás tanulók,  6 iskola 30 fő

Eredmény:

Költségek: ….  nem  került  elszámolásra  a  központ  felé,  a  rendezvényre  szükséges
lőszerek, célanyagok, díjazáshoz szükséges díjak beszerzésre kerültek, 
2022.  áprilisban  a  „Nyuszi  kupa  városi  lőbajnokság”-on  kerülnek
felhasználásra
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2021.  évben …. nem lett  elszámolva  a  MATASZ központi  költségvetés  felé  a  MATASZ

Elnökség által  2021.  november  24-től  az év  végéig hátralévő  rendezvények és  a  számlák

elszámolásának felfüggesztése miatt.

A  Békés  megyei  Szervezet  részére  a  küldöttgyűlés  által  2021.  évre  megszavazott

költségvetésből a fent megjelölt és ki nem fizetett összeg rendelkezésére állt! 

Kérem  2022.  évben  a  2022.  évi  költségvetésünkön  felül  biztosítani  számunkra  a  fenti

összeget, mivel a számlák kifizetésre kerültek a szolgáltatóknál.

Taglétszám

2021. december 31-i taglétszám (befizetett tagdíj): 48 fő  

kilépettek száma: 

felvétel: 29 fő

jelenlegi létszámból tartalékos: 14 fő

2.      2022. évi fő feladataink

Az alábbi tervezet csak a főbb feladatokat tartalmazza. A 2022. évi rendezvénytervünk

és  a  hozzá  szükséges  költségvetés  külön  az  1.  sz.,  2.  sz.  és  3.  sz.  mellékletekben

megtalálható.

Mikor: 2022. egész évben

Feladat: tagtoborzás, Ött-s századok felkeresése

Hol: Békés megye

Tervezett létszám:

Várható költségek: ...

-  saját  szervezet

tagdíj:

- szponzor: ...

- pályázat:

- HS pályázat

- központi támogatás: ...

Összesen: ….
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Mikor: 2022. évben 5 alkalommal

Feladat: „Egy nap a honvédelemért”

Hol: Békéscsaba, Tótkomlós, Orosháza

Tervezett létszám: 630 fő

Várható költségek: …..

-  saját  szervezet

tagdíj:

- szponzor: ...

- pályázat:

- HS pályázat ...

- központi támogatás: ...

Összesen: ...

Mikor: június, július

Feladat: Ifjúsági MATASZ tábor  2X5 nap

Hol: Orosháza

Tervezett létszám: 24 fő

Várható költségek: ...

-  saját  szervezet

tagdíj:

...

- szponzor: ...

- pályázat:

- HS pályázat ...

- központi támogatás: ...

Összesen: ...

Mikor: június 04-06,      július 04-10  

Feladat: ejtőernyős felkészítő tábor, ejtőernyős kezdőtábor

Hol: Békéscsaba repülőtér

Tervezett létszám: 40 fő

Várható költségek: ...

-  saját  szervezet
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tagdíj:

- szponzor:

- pályázat:

- HS pályázat ...

- központi támogatás: ...

Összesen: ...

Mikor: augusztus 19-21

Feladat: II. MATASZ célbaugró és célraszálló ejtőernyős verseny

Hol: Békéscsaba repülőtér

Tervezett létszám: 45 fő

Várható költségek: ...

-  saját  szervezet

tagdíj:

- szponzor:

- pályázat:

- HS pályázat ...

- központi támogatás: ...

Összesen: ...

Mikor: szeptember 30

Feladat: Honvédelmi verseny megyei döntő általános iskolások részére

Hol: Békéscsaba repülőtér

Tervezett létszám: 230 fő

Várható költségek: ...

-  saját  szervezet

tagdíj:

- szponzor: ...

- pályázat: ...

- HS pályázat

- központi támogatás: ...

Összesen: ...
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Mikor: 2022.évben 4 alkalom
Feladat: airsoft lövészet, falmászás

Hol: Békéscsaba

Tervezett létszám: 80 fő

Várható költségek: ...

-  saját  szervezet

tagdíj:

- szponzor:

- pályázat:

- HS pályázat

- központi támogatás: ...

Összesen: ...

Mikor: 2023. január

Feladat: „Doni emléktúra Békés menetszázad megemlékező menete”

Hol: külön terv szerint

Tervezett létszám: 140 fő

Várható költségek: ...

-  saját  szervezet

tagdíj:

- szponzor: ...

- pályázat:

- HS pályázat

- központi támogatás: ...

Összesen: ...

2022.  évben  a  taglétszám  és  szimpatizánsok  létszámának  növelése  érdekében  több

alkalommal tervezünk a helyi médiákon keresztül tájékoztató stúdió beszélgetéseket készíteni

és fő műsoridőben „Magazin” műsor jelleggel a megye televíziós hálózatán sugározni.  Az

írott médiában a MATASZ érdekében kimagasló munkát végző személyek népszerűsítésével

kívánjuk az embereket tájékoztatni tevékenységünkről és annak lehetőségéről, hogy hogyan

tudnak szervezetünk munkájához csatlakozni.

Vonzó lehetőségnek tekintjük az ejtőernyős és repülős rendezvények szervezését.
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Az ÖTT állományból az elnökség munkáját segítő két főt az ÖTT állományban végzendő

tagtoborzó  munkával  bízunk  meg,  aki  összekötőként  irányítja  az  érdekvédelmi  és  egyéb

feladatok végrehajtását. 

Tervezett taglétszámnövelés: 30 fő, ebből tartalékos állományú 20 fő. 

3.) Kapcsolattartás

A Békéscsabai 14. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda vezetője, a 101. Fekete Imre  Önkéntes

Területvédelmi  Zászlóalj  parancsnoka  és  a  MATASZ  Békés  Megyei  Elnöksége  közötti

kapcsolat folyamatos, naprakész és jól működő.

Az szervezetek vezetőit elnökségi üléseinkre meghívjuk, melyen az esetek döntő többségében

személyesen részt vesznek. Akadályoztatása esetén későbbi időpontban történő találkozással

kölcsönösen tájékoztatjuk egymást az elvégzett és előttünk álló feladatokról.

A közösen  végzendő  feladatok  végrehajtása  előtt  minden  esetben  pontosításra  és  konkrét

feladatmeghatározásra kerül sor.

2021. évben 6 alkalommal találkoztunk személyesen. 

2021. évben is hasonlóan tervezzük megoldani feladatainkat.

A  megyénkben  lévő  katonai  szervezettel  kapcsolatunk  jó,  folyamatos.  Az  alakulat

parancsnoka  és  a  megyei  elnök  több  alkalommal  személyesen  találkozott,  kölcsönösen

tájékoztatták  egymást  a  szervezetek  feladatairól  és  egymás  munkájának  segítési

lehetőségeiről.  Az  alakulat  speciális  helyzeténél  fogva  kitelepüléseket,  toborzásokat  nem

végeznek,  viszont  folyamatosan  segítik  munkánkat  (koszorúzások,  megemlékezések,  Doni

emléktúra) díszelgő katonák biztosításával. 

2022. évben is hasonlóan tervezzük a kapcsolattartást.

4.)  Kapcsolattartás kormányhivatallal, önkormányzatokkal

A  Megyei  Kormányhivatal  vezető  állománya  és  a  MATASZ  Megyei  Szervezete  közötti

kapcsolat jó. A további kapcsolat jó fenntartását biztosítja, hogy a Kormánymegbízott Úr a

megelőző időszakban a MATASZ Békés Megyei alelnöke volt, ismeri és folyamatosan segíti

szervezetünk munkáját.   

A Kormányhivatal Főigazgatója szervezetünk tagja, egyben ÖMT-s, aki szintén folyamatosan

segíti munkánkat.
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A Békés  Megyei  Védelmi  Bizottság  katonai  referense  megyei  szervezetünk  alelnöke,  aki

folyamatosan tartja a kapcsolatot szervezetünk és a Kormányhivatal vezetője között.

2021.  évben  a  Kormánymegbízott  és  a  MATASZ  Békés  Megyei  Elnöke  4  alkalommal

találkozott  személyesen:  a  Kormányhivatal  és  a  megyei  szervezet  közötti  együttműködési

lehetőségek, a Covid-19 elleni védekezésben nyújtandó segítségről témakörökben.

A  kormányhivatal  főigazgatója  és  a  szervezet  megyei  elnöke  3  alkalommal  találkozott

személyesen.

2022. évben hasonlóan tervezzük együttműködésünket.

A  MATASZ  Békés  Megyei  Szervezet  elnökségének  29  Békés  megyei  település

önkormányzatával van szoros, napi együttműködési kapcsolata. A Polgármesterekkel az adott

településeken végrehajtandó programok előkészítési időszakában személyes találkozó valósul

meg. Ezen a találkozón pontosítjuk a programok anyagi- technikai biztosításának feladatait,

felelőseit. 

Sajnos 2021. évben a járványhelyzet miatt a települési önkormányzatok rendezvényeinek  úgy

mint a MATASZ megyei szervezet rendezvényeinek jelentős része elmaradt.

Településeken  megvalósult  rendezvények  melyen  a  MATASZ  Békés  Megyei  Szervezete

megjelent, szóróanyagokkal népszerűsítette a szervezetet és a Magyar Honvédséget:

Doni emléktúra:  Kardoskút- Orosháza 

Koszorúzások,  megemlékezések:  Békéscsaba,  Orosháza,  Gyula,  Tótkomlós,  Gádoros,

Szarvas, Gyomaendrőd, Kardoskút, Mezőkovácsháza, Szeghalom

Hősök napi megemlékezések: Békéscsaba, Orosháza, Kardoskút, Gyomaendrőd

Általános tapasztalatként elmondható, hogy mindenütt szeretettel fogadták a szervezetünket

képviselő tagjainkat, érdeklődést mutattak tevékenységünk iránt. 

A felmerülő költségeket egy részét az önkormányzatok átvállalták.

2022. évben az együttműködést  hasonlóan tervezzük,  kiegészítve az ÖTT-s alegységekből

való tagtoborzás és a tagokkal közösen végzendő gyakorlati feladatok megvalósításával.

5.)  ÖTT-sek körében végzett tevékenység

2021.  évben  részt  vettünk  a  „Sárgarigók  vonulása”  önkéntes  tartalékosok  nemzetközi

versenyének szervezésében, végrehajtás segítésében.

2022. évben fő feladatunknak tekintjük a tartalékos állományból minél több tag felvételét   a

MATASZ tagjai közé.

A 2022. évre betervezett feladataink lehetővé teszik célunk elérését.
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A toborzás, ismeretbővítés költségkerete: ...

6.)  Szociális, kegyeleti és hagyományőrző munka

Békéscsabán  a  Békéscsabai  Városvédő  és  Városszépítő  Egyesület  tagjaival  közösen  a

temetőkben található I:, és II. világháborús hadisírok ápolásában, karbantartásában több éve

részt vesz a MATASZ megyei szervezete..

 MATASZ szakkör keretében a szakkör tagjai aktívan, a szakkörvezető irányításával önállóan

is gondozzák, virágokkal díszítik a hadisírokat.

Orosháza  Szentetornyán  a  városi  szervezet  tagjai  folyamatosan  karban  tartják  az  I.

világháborús emlékműveket.

2021. évben az alábbi koszorúzásokon vettünk részt:

január 12-én a Doni áttörés tiszteletére Tótkomlóson

március 15-én Békéscsabán, Orosházán, Gyulán, Gyomán, Szarvason

október 04-én a Magyar Tartalékosok Napján Békéscsabán

október 06-án Békéscsabán, Gyomán, Orosházán, Kardoskúton

Október 23-án Békéscsabán, Orosházán, Tótkomlóson, Szarvason

A koszorúk értéke ... melyből ...-ot az önkormányzatok fizettek. 

7.)  Az ifjúság körében végzett tevékenység  

Éves  feladataink  meghatározásakor  fő  hangsúlyt  kap  az  aktív  részvétel  a  honvédelmi

ismeretek oktatásában mely biztosítja a hazaszeretetre és honvédelmi elkötelezettségre való

nevelést.  Ennek  érdekében  az  alap  és  középfokú  tanintézetekben  ifjúsági  MATASZ

szakköröket  szerveztünk  és  folyamatosan  fenntartunk.  A  szakkörök  vezetésére  aktív,  a

honvédelem ügye iránt elkötelezett pedagógusokat sikerült megnyernünk, akik példaértékűen

végzik feladataikat.

Jelenleg három járásban működik szakkör, mely 9 oktatási intézményt érint.

 Ezek a járások: Békéscsaba, Orosháza, Tótkomlós.

A szakkörök egy tematika szerint ölelik át a honvédelmi ismereteket (lőkiképzés, terep és

térképismeret,  egészségügyi  ismeretek,  biztonságpolitikai  ismeretek  stb.)  mely  ismeretek

elsajátításáról a járási és megyei honvédelmi haditorna versenyeken adnak számot.

A  honvédelmi  haditorna  versenyeken  a  szakkörrel  nem  rendelkező  iskolák  is  indítanak

csapatokat, megmérettetik a diákok felkészültségét.
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A  tanintézetek  felkérésére  amíg  normál  körülmények  között  folyt  az  oktatás  néhány

alkalommal tartottunk előadást,  felkészítést:  biztonságpolitikai ismeretekből,  lőkiképzésből,

térképismereti kérdésekről. 

2022.  évben  az  ifjúság  körében  végzendő  hazafias  nevelőmunka  lehetősége  növekszik

megyékben, hiszen egyre több tanintézet csatlakozik a kadét képzéshez.

Tervezzük az általános iskolákban az apród képzés kísérleti jellegű bevezetését párhuzamosan

az ifjúsági MATASZ szakkörrel.

 a MATASZ szakkörök működésére, a járási és megyei honvédelmi haditorna versenyekre, a

megyei honvédelmi táborozásra, a honvédelmi- honismereti verseny megrendezésére, kadét

képzés segítésére, apródképzésben való részvételre ...-ot terveztünk költségként. 

A rendezvényeken összesen 2.500 fő részvételével számolunk.

8.)   Aktuális,  tervezendő  feladatok  a  köznevelési  intézményekkel  tartandó

kapcsolatokhoz

A megyei  elnökség felveszi  a kapcsolatot  a  köznevelési  intézetek  vezetőivel  a  NAT- ban

megjelenített hazafias honvédelmi nevelést szolgáló programok megvalósításának segítésére.

Egyeztetünk milyen programok megvalósításában segíthetünk bevonva az önkéntes tartalékos

tagjainkat is.

9.)  Egyéb tevékenység

9.)  Gazdálkodás helyzete 2021-ban

A.) Bevétel

Tagdíjbevétel: ... Ft. Befizetésre került a Központba Ennek 80 %-a: ...

Egyéb  szponzori,  támogatói  bevétel:  szponzorainktól,  támogatóinktól  pénzt  nem kaptunk.

Támogatásukat a különböző szolgáltatások felajánlásával, versenyek díjainak felajánlásával,

terem és más bérleti díjak elengedésével, szállító járművek biztosításával valósították meg.

2021. évbe az átszámított összeg: ...

Központi keretből: ...

Összesen: ...

B. ) Kiadás

A  programok  megvalósítása  során  a  tervezett  költségvetés  a  szponzorok  támogatásával

biztosították a maradéktalan megvalósítást 
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Jelenleg  ... nem  került  elszámolásra  a  központi  költségvetés  felé,  mely  a  2021.  évi  fő

feladatok költségelszámolása fejezetben pontosan leírásra került!

B.) Gazdálkodási terv 2022. évre

A.)  Bevétel

Saját tagdíj 80% terhére:    ...

Területi szponzori hozzájárulás: ...

Saját városi, megyei hozzájárulás:    ...

HS-hez benyújtandó pályázatból: ...

Központi (HM) támogatás:    ...   minimum összeg 

                       maximum összeg ...

Összesen ...

10.)  Nemzetközi kapcsolatok

Szervezetünk és a Német Bundeswehr Tartalékosok Szövetségének Oberpfalz Megyei 

csoportja között 14 éve van együttműködési szerződése a két szervezet közös tevékenységére.

Tervezve  volt  2021.  évben  a  MATASZ  Békés  Megyei  Szervezet  delegációjának  Német

országba való utazása, de a vírushelyzet miatt elmaradt az utazás és találkozó.

2022. évben a német bajtársak Magyarországi látogatását tervezzük. 

A találkozóra ...-ot tervezünk be a központi támogatás terhére.

Tervezzük a XVIII. Magyar-Német Partnerségi és Biztonságpolitikai Szeminárium való 

részvételt.

Békéscsaba, 2022 január 24.


