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E-mail: berkecz.gabor@gmail.com  
             hajdub@matasz.com 
 

 
 

Széles Ernő nyá. dandártábornok 

a Magyar Tartalékosok Szövetsége 

elnök 

Budapest 

 Tárgy: 2021. évi megyei Beszámoló és  

2022. évi Program Terv 

 

 Tisztelt Elnök Úr! 

 

 Az alábbiak szerint elküldöm a Magyar Tartalékosok Szövetsége Hajdú-Bihar Megyei 

Szervezete  2021.  évi  megyei  Beszámolóját,  valamint  a  2022.  évi  Program  Tervét  az  erre 

vonatkozó elnöki körlevél anyagának megfelelően. 

 

1.) 2021. év feladatai, programjai végrehajtásának rövid értékelése/2022. év tevékenysége 

fő irányainak, feladatainak rövid leírása: 

A 2021. év feladatai, programjai végrehajtását az aktuális járványhelyzet miatt részben el 

kellett  halasztani.  A  kormány  által elrendelt  korlátozó  intézkedések  következtében  nem 

kerülhetett megrendezésre a megyei szervezet egyik legfontosabb eseménye, 

- a hagyományos lő versenyünk a debreceni-apafai lőtéren, 2021 júniusában; 

- a másik nagyobb létszámmal tervezett "Coyote Challenge 2021" elnevezésű airsoft lő 

verseny az érvényes szabályok szerint kisebb résztvevő létszámmal megvalósult. 

A Hagyományőrző Tagozatunk 2021. évi helyszíni általános és középiskolai 

megjelenéseire  csak  a  szeptemberi  tanévkezdéstől  volt  mód,  a  munkájuk  helyszínét  jelentő 

köznevelési intézmények március-május havi bezárása és  az  év első felében életbe léptetett 

tanórákon kívüli foglalkozások EMMI szintű tiltása miatt. 
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2.) A.)  2021.  évben  végrehajtott  fontosabb  feladatok,  programok  (országos,  regionális 

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

 A már hagyományos (idén XXII.) Doni hősök emlékmenet helyi eseményét a megyei 

szervezetünk Hagyományőrző Tagozata szervezte. 2022. január 21-től január 23-ig a MATASZ 

Hajdú-Bihar megyei szervezete második világháborús honvéd hagyományőrzői, a Debreceni 

Kratochcvil  Károly  Honvéd  Középiskola  növendékei  teljesítették  a  mintegy  65  kilométeres 

távolságot a Debrecen-Hajdúhadház-Hajdúböszörmény-Hajdúdorog-Hajdúnánás útvonalon. A 

korábbi évektől eltérően idén sajnos csak szakasz erővel valósulhatott meg a program. 

A MATASZ Hajdú-Bihar megyei szervezet más tagjai, az MH 2. v. V. A. TVE., 3. Oláh 

Sándor  Területvédelmi  Zászlóalj  állományában  szolgáló  önkéntes  tartalékos  katonák  2022. 

január 21-én saját kötelékben meneteltek az egykori M. kir. 2. honvéd hadsereg hősi halált halt, 

eltűnt és hadifogságban elhunyt katonái és munkaszolgálatosai emlékére rendezett 

menetgyakorlaton a Zeleméri templomrom – Honvédtemető, Hősök Temetője menetvonalon.

 Tovább üzemelt a megyei szervezetünk honlapja, címe: https://www.hbm-matasz.hu/, 

ahol beszámoltunk a fontosabb rendezvényeinkről és a Hajdú-Bihar megyei önkéntes tartalékos 

katonák  tevékenységéről.  A  honlap  szerkesztését  továbbra  is  Várkonyi  Zsolt  Attila  zászlós 

végzi a szervezet érdekében. 

 Megyei  szervezetünk  2021.  május  27-én  a  Hősök  Napja  alkalmából  megemlékezést 

tartott a Debreceni Köztemetőben. A megemlékezésen részt vettek az MH Debreceni 

Helyőrségparancsnokság és az "Elfeledett emlékezet" Háborús Kegyeleti Kutatócsoport tagjai 

is kegyeletüket a Magyar Hősök parcellájánál rótták le.  

 2021. június elején a Debrecen-Apafán lévő polgári lőtéren tervezett hagyományos lő 

bajnokságunk az előkészületek idején hatályban lévő kormányzati járványvédelmi 

intézkedések miatt elhalasztásra került. 

 A MATASZ Hajdú - Bihar Megyei Szervezete 2021. szeptember 27-én tartotta éves 

taggyűlését Debrecenben a Debreceni Lövészsuli Egyesület lőterén. A taggyűlés elfogadta a 

megyei szervezet 2020. évben végzett tevékenységéről készült beszámolót és az éves pénzügyi 

jelentést és a járványhelyzet miatt módosításra került 2021. évi programját és költségvetését. A 

taggyűlés  egyhangúan  jóváhagyta  a  megyei  vezetőség  döntését  a  2021.  január  elseje  óta 

belépett tagok belépési nyilatkozatainak. 

2021. november 13-én megrendeztük Debrecenben tervezett hagyományosnak számító 

„Coyote  Challenge  2021”  airsoft  légfegyveres  lő  versenyünket,  amelyen  a  hatályban  lévő 

kormányzati járványvédelmi intézkedések miatt kisebb létszámban jelentek meg a résztvevők. 



3 
 

 

 HAGYOMÁNYŐRZŐ TAGOZAT: 

 

A Hagyományőrző Tagozatunk 2021. évi nyilvános megjelenéseire Debrecen Megyei 

Jogú  Város  és  a  megyei  települések  tömegrendezvényeinek  első  féléves  elhalasztása  miatt 

szintén kevesebb lehetőség volt. A hagyományőrző tagozat legjelentősebb bemutatója 2021. 

november  5-én  az  MH  5.  B.  I.  L.DD.  Debrecenbe  történt  diszlokációja  30.  évfordulója 

alkalmából szervezet városi rendezvénysorozat volt. 

 

AIRSOFT TAGOZAT: 

 

Az Airsoft Tagozat 2021. évi működését szintén akadályozta Debrecen Megyei Jogú 

Város és a megyei települések rendezvényeinek elhalasztása, valamint a tavaszi időszakban 

érvényben lévő korlátozások, amelyek nem tették lehetővé az önkéntes tartalékos állomány és 

a Honvéd Kadét programban résztvevő intézmények tanulóinak nagyobb létszámú bevonásával 

tervezett programok megtartását. 

 

Taglétszám:  

- 2021. december 31-ei állapotnak megfelelő taglétszám: 11 fő (tagdíjat 

fizetett a helyi szervezetben, vagy bizonylat igazolja átutalását) 

- 108 fő szerepelt névjegyzéken (Ebből 2021. évben 97 fő 

tagdíjbefizetéséről nincs adatunk, a központ részére utalt tagdíjakról nem 

kaptunk bizonylatot.)  

- tagfelvételek száma: 1 fő  

- jelenlegi (tagdíjfizető) taglétszámból 3 fő tartalékos állományú 

Tagszervezetek: nemleges, a megye területéről nincs önálló jogi személyiségű 

tagszervezetünk.  

Megjegyzés: 2020. és 2021. évben a járványügyi korlátozások miatt a veszélyhelyzet 

idején  tagjaink  beléptetése  a  Nagysándor  József  laktanyába,  Debrecenben  nem  volt 

lehetséges,  nagyon  sok  tagunk  korábban  készpénzben  a  megyei  szervezetnél  fizette 

tagdíját. A központ részére történő elektronikus átutalásokkal a felszólítások és 

körlevelek ellenére nagyon kevesen éltek. A központ történt egyéni tagdíj utalásokról 

nem rendelkezünk bizonylatokkal. Emiatt van, hogy a korábbi évekhez képest 

negyedére esett vissza aktív tagdíjfizető tagjaink száma, ezen a vezetőség tárgy évben 
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változtatni akar a tagdíj fizetés megvalósulásának fokozásával.  

 

 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, MH KIKNYP megyei 

munkatársaival, együtt a Közös Éves Megyei Feladattervbe is bedolgozásra kerül. 

 

 Az éves programok időrendjének tartására optimális körülmények megléte és a 

járványvédelmi intézkedések feloldása esetén lesz lehetőség! 

 

➢ Kadét történelem óra a Nemzeti Sírkertben  

A HONVÉD  KADÉT  PROGRAMBAN ,  KÖZISMERETI  KÉPZÉSBEN  RÉSZTVEVŐ  HAJDÚ -

BIHAR MEGYEI KÖZÉPISKOLÁK KADÉTJAI SZÁMÁRA TERVEZETT PROGRAM, A 

MAGYAR  KATONAI  KEGYELETI  KULTÚRA  ÉS  KATONAHŐSÖK  EMLÉKÉNEK  ÁPOLÁSA 

CÉLJÁVAL. 

Helyszín: Budapest, Fiumei úti Nemzeti Sírkert 

Időpont: 2022. május első fele 

Tervezett szint: Helyi 

Költségvetés: ….

Kiadás forrása: központi támogatásból igényelve 

 

➢ Országos lőverseny  

A  VISZONYLAGOSAN  NAGY  LÉTSZÁM  ÉS  A  HAGYOMÁNYOK  MIATT  IS (100-120  FŐ) 

SZERETNÉNK, HOGY AZ ORSZÁGOS ELNÖKSÉG ISMÉTELTEN, ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰ 

ESEMÉNYKÉNT KEZELJE AZ ESEMÉNYT. 

Helyszín: Debrecen -Apafa 

Időpont: 2022. szeptember első fele 

Tervezett  szint:  Országos  (helyiség  befogadó  képessége  miatt  korlátozott 

létszám kb. 120 fő) 

Költségvetés: …..

Kiadás forrása: központi támogatásból igényelve. 

 

➢ Részt kívánunk venni a Szentendrén rendezendő országos lő versenyen és a Magyar 

Tartalékosok Napja alkalmából, tartandó központi ünnepségen 2022. októberben 
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(a  MATASZ  megyei  szervezeteivel  együtt).  Tervezett  létszám  2x3  fő.  Gépkocsi 

üzemanyag költségtérítés saját szervezet tagdíjának 80%-ából: …. 

 

➢ Hadisírgondozó konferencia  

DEBRECEN ÉS HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN A MH ÉS VELE EGYÜTTMŰKÖDŐ 

SZERVEZETEK ÁLTAL ELVÉGZETT HÁBORÚS KEGYELETI TEVÉKENYSÉG ISMERTETÉSE 

ÉS A TELEPÜLÉSEK HÁBORÚS VESZTESÉGÉNEK FELDOLGOZÁSA. 

Helyszín: Debrecen 

Időpont: 2022. november 

Tervezett szint: Országos  

Költségvetés: ….

Kiadás forrása: központi támogatásból igényelve. 

 

➢ Részt  kívánunk  venni  2022.  decemberben  a  MATASZ  Heves  Megyei  Szervezet 

Mikulás Kupa rendezvényen. Tervezett létszám 2x3 fő. Gépkocsi üzemanyag 

költségtérítés saját szervezet tagdíjának 80%-ából: ….

 

AIRSOFT TAGOZAT 

 

➢ A "Coyote Challenge 2022" elnevezésű verseny megrendezése 

ÚJDONSÁGA, ÉS ÉRDEKESSÉGE MIATT SZERETNÉNK , HOGY AZ ORSZÁGOS ELNÖKSÉG 

ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰ ESEMÉNYKÉNT KEZELJE A PROGRAMOT. 

Helyszín: Debrecen 

Időpont: 2022. október 

Tervezett Szint: Regionális (légfegyveres sportlőtér befogadó képessége miatt 

korlátozott létszám) 

2021.  évben  szintén  tervezzük  több  országos  versenyen  (Központi  tartalékos 

napi rendezvény, Egri Mikulás Kupa) képviselni a megyei szervezetet, és tovább 

támogatjuk a megyei toborzók munkáját. 

Költségvetés: ….

Kiadás forrása: központi támogatásból igényelve. 
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HAGYOMÁNYŐRZŐ TAGOZAT 

 

Rendhagyó történelem órák tartása 

Helyszín: Debrecen 

Időpont: 2022. márciustól rendszeresen 2 hetente 

Tervezett szint: Városi (több debreceni oktatási intézményben (debreceni 

Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium, Debreceni Egyetem 

Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma, Árpád Vezér Általános Iskola) 

 

Részvétel a debreceni Tavaszi Nagyvásáron 

  Helyszin: Debrecen 

  Tervezett idő: 2022. május 

  Tervezett szint: városi 

 

Bemutató, Fegyverkiállítás a lövésznapon 

 Helyszín: Debrecen 

 Időpont: 2022. június 27. 

 Tervezett szint: Városi, régiós.  

  (Fegyverkiállítás II. világháborús fegyverekből a MH 5. Bocskai István  

  Lövészdandár lövésznapján.) 

 

Részvétel és bemutató a Virágkarneválon 

 Helyszín: Debrecen 

 Időpont: 2022. augusztus 20. 

 Tervezett szint: Országos 

  (II. világháborús fegyverek, felszerelések kiállítása, bemutatása) 

 

Részvétel a debreceni Mihály Napi nagyvásáron. 

  Helyszín: Debrecen 

  Időpont: 2022. október 

  Tervezett szint: Városi, régiós 

Hagyományőrző tagozat működéséhez, egyenruha és felszerelés karbantartása pótlása 

Költségvetés: ….

Kiadás forrása: központi támogatásból igényelve. 



7 
 

A hagyományőrző tagozat a meghívásoknak úgy tesz eleget, hogy a rendezőkkel az adott 

helyen, és időben egyezteti a keletkezett költségeket, és azok kiegyenlítését. Ezért a csoport 

részére nem tervezünk egyéb utazási költségtérítést. 

 

 2022-ben a megyei szervezet taglétszámának és a szimpatizánsok számának 

növelése  érdekében  tervezett  tevékenység:  Az  MH  2.  v.  V.A.  TVE.,  3.  Oláh  Sándor 

Területvédelmi Zászlóalj önkéntes tartalékos állományának nagyobb arányú bevonása a megyei 

szervezet programjaiba, az Aisoft Tagozat, a Hagyományőrző Tagozat a 

zászlóaljparancsnoksággal meglévő személyes kapcsolatok kihasználásával. 

 Tervszám a taglétszám növelésére: 20 fő, ebből önkéntes tartalékos állományú 15 fő. 

 

3.) Kapcsolattartás  alakulása/tervezett  alakítása  a  Honvédelmi  Minisztérium  területi  és 

helyi igazgatási szerveivel, a Magyar Honvédség helyi szervezeteivel, területi 

intézményeivel 

A MH 5. Bocskai István Lövészdandárral a jó kapcsolatot sikerült fenntartani. Az év során 

több alkalommal részt vettünk a lövészdandár által szervezett katonai kegyeleti 

rendezvényeken, koszorúzásokon, az állománygyűléseikre rendszeresen küldenek meghívókat, 

amit az elfoglaltságunkhoz mérten elfogadunk, és részt veszünk az ünnepségeken. 

Az MH KIKNYP 2. Hadkiegészítő és Toborzó Központtal és a 3. Hadkiegészítő és Toborzó 

Irodával is sikerült jó kapcsolatot megvalósítani. A Központ parancsnoka helyiséget biztosít 

számunkra a vezetőségi üléseink, rendezvényeink megtartásához. A szervezet indult a 

MATASZ által rendezett regionális lőbajnokságon. A 2. HTK és 3. HTI hivatásos állományából 

továbbra is 4 fő tagja az megyei szervezetünknek. 

Molnár  András  őrnagy  2.  Hadkiegészítő  és  Toborzó  Központ,  nyilvántartó  részleg,  rlg. 

vezető  útján  szinte  napi  kapcsolattartásra  van  lehetőségünk,  így  könnyen  tájékozódunk,  és 

könnyebben tájékoztatunk. 

 

4.) Kapcsolattartás alakulása/tervezett alakítása a Kormányhivatali, Önkormányzati 

területi és helyi igazgatási szerveivel, intézményivel 

- találkozó a vezető állomány képviselőjével, beosztott állomány 

képviselőivel (kivel, mikor, milyen alkalomból) 

- önkormányzati, területi rendezvényekre MATASZ kitelepülés programmal, 

toborzással (rendezvény megnevezése, ideje, költsége) 

Kapcsolatot tartunk fenn a Hajdú-Bihar Megyei Védelmi Bizottsággal, a Hajdú-Bihar 
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Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalaival, a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Debreceni 

Szervezetével, a Debreceni Nagyerdő Sportkörrel, a Hajdú-Bihar megyei a Polgárőrséggel, a 

Hajdú-Bihar  megyei  Személy-vagyonvédelmi  és  Magánnyomozói  Szakmai  Kamarával,  a 

Bocskai István Bajtársi Egyesülettel, a HOSZ debreceni szervezetével. A szervezetünk egy-egy 

tagja,  a  felsorolt  társadalmi  szervezeteknek  is  tagja,  illetve  a  védelmi  bizottságokban  több 

önkéntes műveleti tartalékos tagunk le van biztosítva. (10 fő) 

A felsorolt szervezetek vezetőivel és tagságával vagy munkakapcsolatban vagyunk, vagy 

régi ismerős, baráti múlt köt össze bennünket. 

 

5.) Önkéntes Területvédelmi, Önkéntes Műveleti, illetve Önkéntes Védelmi Tartalékosok 

körében végzett/tervezett (járási alegységek, 10 kiképző bázis felkeresése, stb) 

tevékenység és toborzó munka (utazási költségkeret meghatározása) 

2022. évben  a debreceni Toborzó  Irodával  és az MH 2. v. Vattay Antal  T.V.E., 3. Oláh 

Sándor Területvédelmi Zászlóalj parancsnokságával együttműködve tervezzük a jelenlétet az 

Önkéntes Területvédelmi Tartalékosok havonta megrendezésre kerülő ünnepélyes 

szerződéskötésén,  ahol  tájékoztatjuk  az  állományba  kerülő  tartalékosokat  a  szövetségünk 

működéséről  és  tevékenységéről,  egyúttal  belépési  nyilatkozatokat  adunk  át  részükre.  A  3. 

Területvédelmi Zászlóalj parancsnoka, Tóth Péter alezredes úr támogatásáról biztosította az 

ÖTT állomány körében végzendő tájékoztatási törekvéseinket. 2021. évben a járványvédelmi 

rendszabályok miatt a nyilvános szerződéskötési események elmaradtak.  

A  Hajdú–Bihar  Megye  járásaiba  beosztott  valamennyi  Önkéntes  Műveleti  Tartalékos 

összekötő,  10  fő,  a  MATASZ  Hajdú-Bihar  Megyei  Szervezetének  tagja.  Jelentős  számú 

Önkéntes Műveleti Tartalékos van a debreceni MH 5. Bocskai István Lövészdandár 

állományában, de hogy ők a MATASZ tagjai legyenek, arra toborzási lehetőségünk még nem 

adódott. A tavaszi és őszi időszak rendezvénykorlátozó intézkedései miatt kevesebb alkalom 

adódott a kapcsolattartásra.  

 

6.) A tagság, a tartalékosok érdekképviseleti, szociális, kegyeleti és hagyományőrző munka 

érdekében végzett/tervezett tevékenység (költségkerettel) 

- tárgyi adományok /német/(milyen tárgyak, milyen becsült-értékben, kitől, 

mikor, valamint kinek lett továbbítva/tervezve,) 

- hadisír ápolás (önállóan, vagy kinek a felkérésére/kivel együttműködve) 

- koszorúzás (hol, mikor, milyen értékű koszorúval) 

- emlékmű rendbetétele stb… 
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- hagyományőrző helyi tevékenység 

Tárgyi adományokat az év során nem kaptunk. 

Hadisír ápolás: A szervezetünk titkára az MH KIKNYP 3. Hadkiegészítő és Toborzó 

Iroda állandó állományából Farkas Gábor százados, aki a beosztásából adódóan folyamatosan 

végez  hősi  sírok  felkutatásával,  hősi  temetők  helyreállításával  kapcsolatos  tevékenységet. 

Munkáját  nagy  lelkesedéssel  hajtja  végre,  folyamatosan  kapcsolatot  tart,  és  együttműködik 

vezetőségünkkel. 

A hagyományos országos, illetve helyi alkalmakkor valamennyi nemzeti ünnepen, és 

helyi megemlékezésen elhelyeztük a kegyeleti, és megemlékezési koszorúinkat a 

rendezvényeken. Alkalmanként általában 5 – 6 000 Ft. értékben koszorút vásárolunk. 

 

7.) Az  ifjúság  körében,  tanintézetekben  Honvéd  Kadét  Program  /HKP/  megvalósulása 

érdekében  végzett/tervezett  fontosabb  feladatok,  rendezvények  és  azok  költségigénye 

(önállóan, vagy kinek a felkérésére, rendezvény jellege, részt vettek/tervezettek létszáma) 

 

Megyei szervezetünk kapcsolattartása  folyamatos a debreceni Kratochvil Károly Honvéd 

Középiskola és Kollégium vezetésével. Az éves Doni Hősök emlékmenetet (Hajdú 

menetszázad) közösen rendezik meg Hagyományőrző Tagozatunkkal. 2021. decemberig 20 fő 

növendék vett részt rendszeresen a tagozat munkájában. 

Széll Gábor Si-hing, 8. mesterfokozattal rendelkező MATASZ tagunk az év során, ifjúság 

sportra,  kitartásra,  önfegyelemre  való  nevelő  munkája  során  folyamatosan,  már  évek  óta 

kiemelkedő tevékenységet végez. Derecskén, Debrecenben, Nyíregyházán, és több más helyen 

is, az általános iskolásoknak, a középiskolásoknak, és főiskolásoknak küzdő sportból, 

harcművészetből, bemutatókat, edzéseket tart. 

Farkas  Gábor  százados,  a  megyei  szervezetünk  titkára,  beosztásából  adódóan  részt  vesz 

honvédelmi alapismeretek tanításában a Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Technikum 

és Kollégiumban (9-12. évfolyam, 4 csoport, 58 fő honvédelmi tagozatos tanuló), illetve Hajdú-

Bihar  megye  középiskoláiban  tart  pályaválasztási  tájékoztatókat  a  végzős  tanulók  részére  a 

Debreceni Toborzó Iroda munkatársaival és végez honvédelmi nevelési tevékenységet. 

 

8.) Aktuálisan tervezendő feladatok a köznevelési intézményekkel tartandó kapcsolatokhoz! 

Honvédelmi neveléssel foglalkozó tagjaink tevékenységének fenntartása és folytatása a 7. 

pontban megnevezett intézményekben és tevékenységi körökben. 
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9.) Egyéb tevékenység: 

Nemleges. 

 

10.) A.) Gazdálkodás helyzete 2021-ben: 

A  megyei szervezetünk vezetősége a meghatározottak szerint elkészítette, és a MATASZ 

elnökségének felterjeszti 2021. éves beszámolóját, illetve a 2022. évi Gazdálkodási tervét 

(Programtervet). 

A 2021. évi feladatszabó tervben (Programtervben) szereplő feladatok végrehajtását 

befolyásolta a járványhelyzet alakulása, mert a tavaszi, kora nyári rendezvények a korlátozó 

intézkedések miatt elhalasztásra kerültek. A megyei szervezet alapszintű működését a befizetett 

éves  tagdíj  hányadunkból  biztosítottuk,  a  Coyote  Challange  2021.  lőverseny  támogatását  a 

központ biztosította.   

A megyei szervezetnél keletkezett számlákat maradéktalanul felterjesztettük a MATASZ 

országos elnökséghez, központi forrást 2021. évben használtunk. 

A.) Bevétel: 

-Tagdíjbevétel: 

- 2021-benn 11 fő fizetett tagdíjat. Tagdíj bevételünk:                      ….

-  Egyéb  szponzori,  támogatói  bevétel:  tagok  többlet  befizetése,  (Farkas  Gábor  szds.):                                                      

          ….

- Saját városi, megyei, országos pályázásból:                     Nem volt 

- Honvédelmi Sportszövetséghez /HS/ benyújtandó pályázásból  

(tervezett maximum, minimum):                               Nem volt 

- Központi keretből (HM támogatásból) biztosított és a CC 2021 lőversenyre a 

 megrendelt fogyóanyagokért és lőtérbérletért a szolgáltatóknak utalt összeg:                                                                   

          ….. 

 

Összegezve:                                                                                                  …...

 

B.) Kiadás: 

A Programtervben meghatározott feladatokra fordított kiadások és azok fedezete 

- Tagdíj befizetés (tagdíjak és tagok befizetése a központnak, csak a megyei szervezet 

által készpénzben és a tagok által magánúton a központnak elutalt összeg, amelyről a megyei 

szervezet titkárához bizonylat beérkezett!):  

  ….. 
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- Apafai országos lő verseny (kiemelt rendezvény):  nem került végrehajtásra 

- Hagyományőrzők támogatása:    nem került végrehajtásra 

- AIRSOFT regionális lő verseny:      …..

- Egyéb támogatott kiadások: költségtérítés koszorúzás:     0 Ft 

- Egyéb kiadások (Hősök Napi koszorúzás, május 27. Debrecen):        …..

 

Összesen kiadás volt:        …..

 

C.) Maradvány (tagdíj, szponzoráció stb., /Központi támogatás)                                     0 Ft 

 

B.) Gazdálkodási terv 2022-re: 

A.) Tervezett bevételek: 

 

- Tagdíjbevétel: 

- Tagdíj bevétel (legalább 51 fő aktív tag befizetését tervezve, 80%  -a szervezetnél maradó 

része):           …..

- Egyéb szponzori, támogatói bevétel (honnan vagy kitől, hány  

forintértékben):         …..

- Saját városi, megyei, országos pályázásból:                       Nemleges 

- Honvédelmi Sportszövetséghez /HS/ benyújtandó pályázásból  

(tervezett):                                                 …..

- Központi keretből (HM támogatásból) igényelt összeg:     …..

 

Összegezve:                                                                                                           …..

 

B.) Tervezett kiadások: 

A Programtervben meghatározott feladatokra fordított kiadások és azok fedezete 

- Kadét történelem óra a Nemzeti Sírkertben     …..

- Apafai országos lőverseny (kiemelt rendezvény)     …..

- Hadisírgondozó konferencia       …..

- Hagyományőrzők támogatása:       …..

- AIRSOFT országos lőverseny (kiemelt rendezvény):     …..

- Egyéb támogatott kiadások: koszorúzások, utazás küldött ért., Egri Mikulás-kupára utazás, 

Szentendre Tartalékos Napi rendezvény:       …..
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Összesen kiadás tervezet:                                                                                    …..

 

C.) Maradvány (tagdíj, szponzoráció stb., /Központi támogatás                                         0 Ft 

 

11.) Nemzetközi kapcsolatok és események: 

10.1.  tervezett  határ  menti  kétoldalú/több  oldalú  nemzetközi  találkozók,  programok 

megnevezése, célja, résztvevők létszáma, szállító eszköz megjelölése (saját, központi). 

Az esemény költségvetése központi keretből, saját forrásból forintban.  

 

10.2. tervezett nem határmenti két, vagy többoldalú nemzetközi találkozók, programok 

megnevezése, célja, résztvevők létszáma, szállító eszköz megjelölése (saját, központi). 

Az esemény költségvetése központi keretből, saját forrásból forintban.   

 

10.3.  tervezett  nemzetközi  szervezetek  találkozóinak,  programjainak  megnevezése, 

célja,  résztvevők  létszáma,  szállító  eszköz  megjelölése  (saját,  központi).  Az  esemény 

költségvetése központi keretből, saját forrásból forintban. 

 

 Megyei  szervezetünknek  jelenleg  nincs  nemzetközi  kapcsolata,  2021.  évben  nem 

vettünk részt ilyen jellegű rendezvényeken. 

 

Debrecen, 2022. február 02. 

 

 

 Berkecz Gábor sk. 

 MATASZ HBM Szervezet elnök 


