
MATASZ Komárom-Esztergom Megyei szervezetének beszámoló jelentése

a 2021. évről

2021. év tevékenysége fő irányai és tervezett feladatai a voltak:

Komárom-Esztergom  Megyei  szervezet  tevékenységének  fő  figyelmét  a  kiemelt
feladatokra való felkészülésre, az állományarányok további javítására, azaz a műveleti és a
védelmi tartalékosok létszámának növelésére és az összlétszám emelésére kívántuk fordítani.

 A megyei szervezet és a Megyei Védelmi Hivatal Titkárságával, a Toborzó Irodával
sikerült  a  kapcsolatunkat  élővé  tenni.  Előre  léptünk  a  25.  gl.  dd.-al  meglévő
kapcsolatunkban.

A fenti megállapításokat támasztja alá, hogy a 2021-re tervezett programokon túl a
dandár két éleslövészettel egybekötött bemutatóján vettünk részt az Árpád Gimnázium és a
Baji Általános Iskola diákjaival.

Eredményesen  folytattuk  az  Árpád  Gimnázium  4  végzős  osztályban  a  történelem,
illetve életvitel tantárgy keretében a tantárgyak aktuális témáihoz igazodva tanóra keretében a
NATO és a MH bemutatását, népszerűsítését.

A 2021-as év rövid megítélése:

Vártuk,  hogy  intézményesedik  a  MATASZ.  A  HM  részéről  megígért  státuszok
megjelennek legalább a MATASZ központjában és a megyék szintjén bevonásra kerülhetnek
műveleti  és  önkéntes  tartalékosok az  éves  katonai  szolgálatuk  terhére.  Sajnos  ebben nem
történt előrelépés

A  2021-es  év  egészére  rányomta  a  bélyegét  a  Covid-19.  vírus  okozta  járvány  és
módosítani kellett a betervezett programjainkon. A nehézségek ellenére 2021-ben sikerült jó
színvonalon megrendezni a hagyományos Erő(d) Próba Versenyt.

 
Az Országos Haditorna verseny Komárom-Esztergom megyei döntőjét mind az

általános iskolák, mind pedig a középiskolák között a tagjain által felkészített csapatok a
másododik, harmadik, és negyedik helyén végeztek

Amiben előrelépés történt még az a tagságlétszám bővítés, reméljük, hogy ez a tagdíjat
fizetők létszámában is realizálódik.

Úgy  látjuk,  hogy  a  tartalékos  szövetség  valódi  tartalékos  szövetséggé  válásához
elengedhetetlen  az  intézményesülés,  hogy azokat  a  feladatokat  fel  tudja  karolni,  amelyek
megerősítik szerepét a véderő tartalékénak kialakításában, valamint az ifjúság ország védelmi
felkészítésében.



2022. év tevékenysége fő irányai, tervezett feladatai

Továbbra is Komárom-Esztergom Megyei szervezet tevékenységének fő figyelmét a
kiemelt  feladatokra  való  felkészülésre,  az  állományarányok  további  javítására,  azaz  a
műveleti  és  a  védelmi  tartalékosok  létszámának  növelésére  és  az  összlétszám  emelésére
kívánjuk fordítani.

 A megyei szervezet kapcsolatát a már meglévőkön túl bővíteni kívánjuk a megye
nagyobb  iskoláival,  elsősorba  a  Kadét  Képzésben  résztvevőkkel,  kiemelten  a  Kempelen
Farkas Középiskola és Kollégiummal.

Folytatjuk  az Árpád Gimnázium 4 végzős osztályban  történelem,  illetve  életvitel  tantárgy
keretében a tantárgyak aktuális témáihoz igazodva tanóra tanórák keretében a NATO és a MH
megismertetését

Kísérletet  teszünk.  szakköri  keretekben  a  Kadétképzés  és  a  hozzá  kapcsolódó  ismeretek
középiskolás csoportokban való megismertetésére, népszerűsítésére.

2022. évre tervezett főbb feladatok:

 A megyei honvédelmi kötelék program keretében rendezendő haditorna versenyekre
való felkészítés.

 kiemelt feladatként tervezzük a Monostori Erő(d) Próba programokat

 Nagy jelentőséget kívánunk adni a katonai önvédelmi ismeretek oktatásának, 
népszerűsítésének: elsősorban a Kempelen Farkas Középiskola és Kollégiumban, 
mint bázis intézményben, de ki szeretnénk terjeszteni a megye nagyobb iskoláiban is.

 Továbbra is fontos feladatnak tartjuk a MATASZ részéről a megjelenés, a részvétel
tudatosítását, díjak felajánlásával is népszerűsíteni szervezet tevékenységét.

 Részt  kívánunk  venni  nyári  katonai  tábor  lebonyolításában, elsősorban a  katonai
önvédelem oktatásában.

  Kérjük Elnök Urat, hogy a szervezetünk által tervezett programokat támogatni
szíveskedjen.

Tata, 2022. 02. 04.

Tisztelettel:

Kovács Albert nyá. alez.


