
BESZÁMOLÓ
/a MATASZ Pest Megyei Szervezet 2021. évi tevékenységéről/

A MATASZ Pest Megyei Szervezete 2021. évi tevékenységére az előző évhez hasonlóan jelentős
hatást  gyakoroltak  a  COVID-19  vírusjárvány  terjedése  mérséklése  érdekében  az  év  elején
fenntartott, majd az év végén ismét bevezetett korlátozó intézkedések.
A működésünket nagyban meghatározó, márciusra tervezett beszámoló és tisztújító taggyűlést csak
későbbi időpontban  - augusztus 03-án - tudtuk megtartani, de más programjainkat, mint például az
”Egy nap a honvédelemért” elnevezésű honvédelmi napokat is csak az őszi hónapokban sikerült
megrendezni.
Jelentős hatással volt a 2021. évi munkánkra a pénzügyi források rendelkezésre állása, pontosabban
nem állása is. 
A nehézségek ellenére is sikerült azonban 2021 december 31-én eredményes évet zárnunk.

2021. évben végrehajtott fontosabb feladatok, programok  (országos,  regionális  programokon
való részvétel, önálló saját programok, események) részletezése.

A megyei szervezet megszervezte és lebonyolította a XXI. Doni Hősök Emléktúra keretén belül a
COVID-19 vírusjárvány  következtében  bevezetett  korlátozó  intézkedések  figyelembevételével  a
Pest-megyei  emléktúrákat.  Az  első  szakaszt  2021.  január  15-én  pénteken  a  Bag-Aszód-Kartal-
Verseg, a másodikat január 16-án a Budakalász-Pomáz-Szentendre, a záró szakaszt pedig február
04-én a Pilisvörösvár-Pilisszentiván-Piliscsaba menetvonalon teljesítették az emléktúrák résztvevői.
Az  emléktúrákon  többségében  a  MATASZ  Pest  Megyei  Szervezet  tagjai  vettek  részt,  de
csatlakoztak  a túrázókhoz hosszabb rövidebb szakaszokon civilek is,  mint  pld.  az Aszódi tükör
újság munkatársai.
Az emléktúrák útvonalába eső településeken a koszorúzó megemlékezések a települések választott
vezetőivel közösen kerültek lebonyolításra, a megemlékezésekről a helyi és regionális médiumok
több tudósítást  is  közreadtak,  ami  jelentős  mértékben  hozzájárult  a  MATASZ hagyományőrző,
kegyeleti tevékenysége megismeréséhez, a MATASZ célkitűzései megvalósításához.
Az emléktúra költségeit, - a MATASZ PMSZ 2020. évre biztosított központi költségvetési kerete
maradványa  terhére  és  a  túrák  előkészítésében  és  lebonyolításában  résztvevők  útiköltség
elszámolása tette ki.

A MATASZ Pest Megyei Szervezete 2020. évi programjában november hónapra volt tervezve a III.
Novák Lajos emlékverseny, de a vírusjárvány alakulása miatt ezt akkor természetesen nem lehetett
megtartani. A  felelősséggel  és  a  korlátozó  rendszabályok  maradéktalan  betartásával  végezhető
egyéni  sporttevékenységek  azonban  lehetőséget  adtak  a  MATASZ  Alapszabályában
megfogalmazott feladatok részleges, de sikert biztosító végzésére, ezért szoros együttműködésben a
Honvéd Kossuth Lövész Klubbal elkészítettük a III. Novák Lajos emlékverseny, hagyományos egy
napos rendezési módoktól teljesen elszakadó új rendezési módját. Ez azt jelentette, hogy nem egy
napon, hanem 2021. február 19. és március 26. között pénteki napokon korlátozott létszámmal -
alkalmanként 10-10 fő részvételével – került sor a megyei szervezet aktív, tagdíjat fizető tagsága
részére megrendezésre  a  verseny.  A pandémia  azonban még ezt  is  módosította,  ezért  tervekkel
ellentétben csak a július 16-i lövészet alkalmával sikerült a versenysorozatot befejezni.

       Magyar Tartalékosok Szövetsége
Pest Megyei Szervezete

2013. Pomáz, Gárdonyi Géza utca 4.
pest@matasz.com, matasz.pestmegye@gmail.com     
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A tapasztalatok azt mutatták, hogy kellő odafigyeléssel, fegyelmezettséggel meg lehet ilyen módon
rendezni egy összességében nagyobb létszám részvételét biztosító lőversenyt.
A lőverseny költségei (egyéni és csapat díjak, rendezési költségek) - a MATASZ PMSZ 2020. évre
biztosított  központi  költségvetési  kerete  maradványa  terhére  –  kerültek  elszámolásra,  illetve
kifizetésre.

A Magyar Hősök Emlékünnepe alkalmából a MATASZ Pest Megyei Szervezete és Pomáz Város
Önkormányzata 2021. május 30-án közösen szervezett emlékünnepséget a pomázi Hősök terén lévő
Jankovich Gyula által készített emlékműnél. A koszorúzó megemlékezésen részt vettek a MATASZ
Pest  Megyei  Szervezet  tagjai,  Pomázi  közintézmények  és  civil  szervezetek,  valamint  az
elhunythősök  ma  is  élő  leszármazottjai,  akiket  a  Polgármester  Úr  emléklappal  köszöntött.  Az
emlékünnepség kiválóan szolgálta a lakosság és a MATASZ közötti kapcsolat erősítését.
Az  emlékünnepségre  elszámolt  költséget,  a  MATASZ  PMSZ  2021.  évre  biztosított  központi
költségvetési kerete terhére tette ki.

A  2021.  évi  gyereknapon,  május  30-án  vasárnap,  a  MATASZ  Pest  Megyei  Szervezet
koordinálásával,  több sportegyesület  és a MH KIKNYP toborzó munkatársai bevonásával került
megrendezésre a  gyereknapi  sport  és toborzó napi  program. A programon megjelent  pomázi  és
környékbeli  családoknak  természetesen  az  élet  megóvása,  valamint  a  pandémia  további
terjedésének  megakadályozása  érdekében  a  rendezvény  teljes  ideje  alatt  be  kellett  tartani  az
érvényben  lévő  járványügyi  előírásokat,  ami  nem  volt  akadálya  egy  sikeres  program
lebonyolításának.
A Magyar Tartalékosok Szövetsége anyagilag nem támogatta a rendezvényt, a sportegyesületek és
szervezetek felé a felmerült költségeket az önkormányzat és a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár
fedezte.

A MATASZ Pest Megyei Szervezete az RTK DOJO SE megkeresésére június 19-én szombaton
részt vett a Budapest XVII. kerület Péceli úton lévő Dojo avató ünnepsége honvédelmi programja
előkészítésében  és  lebonyolításában.  A  rendezvényen  részt  vett  Dunai  Mónika  országgyűlési
képviselő, Horváth Tamás polgármester úr, Tomasz Trzciński ezredes lengyel véderő, katonai és
légügyi attasé, és Kalitynskyi Volodymyr ezredes, ukrán honvédelmi, katonai-légi attasé.
A Magyar Tartalékosok Szövetsége anyagilag nem támogatta a rendezvényt, a sportegyesületek és
szervezetek felé a felmerült költségeket az RTK DOJO SE. fedezte.

A  pilisszentkereszti  önkormányzat  felkérésére  élménylövészetet  és  különböző  bemutatókat
szerveztünk  sportegyesületek  bevonásával  a  XIV.  Pilisi  Klastrom  Fesztivál  látogatóinak.  A
programot megtekintette Dr. Vitályos Eszter államtitkár asszony és Peller Márton polgármester úr.
A Magyar Tartalékosok Szövetsége anyagilag nem támogatta a rendezvényt, a sportegyesületek felé
a felmerült költségeket a Pilisszentkereszti Önkormányzat fedezte.

A  MATASZ  Pest  Megyei  Szervezete  3  alkalommal  vett  részt  az  alábbi  időpontokban  és
helyszíneken  az  „Egy  nap  a  honvédelemért”  elnevezésű  honvédelmi  napi  programok
előkészítésében.

1. 2021. szeptember 03. Pomázi Német Nemzetiségi Általános Iskola, 200 fő tanuló részvétele.
2. 2021. szeptember 17. Gödöllői VSZC Madách Imre Technikum és Szakképző Iskola, 600 fő

tanuló részvétele.
3. 2021. október 15. Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola, 900 fő tanuló részvétele.

A  rendezvények  célja,  a  honvédség  és  a  rendészeti  szervek  munkájának,  tevékenységének
együttműködésének  bemutatásával  hozzájárulni,  a  fiatalok  pályaorintációja  alakításához.
Megismertetni  a  fiatalokkal,  a  honvédség  és  a  rendőrség  munkatársaival  együttműködve
szerteágazó munkájuk néhány részterületét, népszerűsíteni azt, hogy orientálni lehessen a fiatalokat
a  katonai  és  a  rendőri  hivatás  irányába. A honvédelmi  nap  statikus  és  dinamikus  programjain



keresztül elősegíteni a tanulók érdeklődésének felkeltését és kötődését a honvédelem ügyéhez, a
honvédség szempontjából kiemelten kezelt sportok megismeréséhez.
A  Magyar  Tartalékosok  Szövetsége  anyagilag  nem  támogatta  a  rendezvényeket,  a  résztvevő
sportegyesületek és szervezetek felé a felmerült költségeket az Aeroking Ejtőernyős Klub, az általa
benyújtott nyertes pályázatokból fedezte.

A  MATASZ  Pest  Megyei  Szervezete  2021.  július  19-20-án  részt  vett  a  kadétok  számára
Kaposújlakon megrendezett ejtőernyős tábor programjának kiszolgálásában.
A Magyar Tartalékosok Szövetsége anyagilag nem támogatta a rendezvényt, a felmerült költségeket
az Aeroking Ejtőernyős Klub fedezte.

A Központi Sportiskola megkeresésére a MATASZ Pest Megyei Szervezetének tagjai 2021.június
24 – 2021. augusztus 26. között minden héten csütörtökön honvédelmi napi foglalkozást tartott a
nyári tábor résztvevőinek, összesen kb. 300 gyereknek.
A nyári tábor költségeit a Központi Sportiskola fedezte.

A  MATASZ  Pest  Megyei  Szervezet  megalakulása  20.  évfordulójára  szervezett  jubileumi
ünnepséget  2021-ben  a  MATASZ elnöke  által  kiadott  korlátozások  miatt  nem állt  módunkban
megtartani,  ezért  ezt  a  feladatot  a  korlátozó  intézkedések  feloldását  követően kiemelten  fogjuk
kezelni és pótolni.

Taglétszám:

 2021.  december  31-i  állapotnak  megfelelő  taglétszámot  a  MATASZ
Alapszabályában  foglaltaknak  megfelelően  a  MATASZ  Központi  Iroda  tartja
nyilván.
A  MATASZ Pest  Megyei  Szervezet  tagjai  közül  2021.  december  31-ig  tagdíját
igazolható módon befizette 88 fő.

 kilépettek száma: 0 fő.
 tagfelvételek száma: 15 fő + 3 fő más megyei MATASZ szervezettől jelentkezett át.
 jelenlegi taglétszámból tartalékos: 12 fő.

Tagszervezetek: 

 Aeroking  Ejtőernyős  Klub  adóigazgatási  azonosító  száma:  18688478-1-13,
székhelye: 2360. Gyál, Bajcsy Zs. U. 8, képviseli: Horváth Pál elnök.

 Szentendrei  Kinizsi  Honvéd  Sportegyesület  nyilvántartási  száma:  13-02-0004367,
székhelye: 2000. Szentendre, Dózsa György út 12-14, képviseli: Vura Zsolt elnök.

 ZEN Rendészeti SE nyilvántartási  száma: 13-02-0006566, adóigazgatási  azonosító
száma: 18520118-1-42, cégjegyzékszám: 00 18 520118, székhelye: 1078. Budapest,
Nefelejcs u.43. I/17, képviseli: Szabó Judit elnök.

 Magyar  Testőr  Szövetség,  adóigazgatási  azonosító  száma:  18728804-1-42,
cégjegyzék  száma:  01-10-046111,  székhelye:  1162.  Budapest,  Fahéj  u.  34.,
képviseli: Kiss László elnök.



2022. évre tervezett főbb feladatok.

MATASZ Pest 
Megyei Szervezet
2022.01.

Megjegyzés

FSZ Program 
elem 
megnevezése

-tól -ig Helyszín Országos Regionális Megyei Helyi

1. A XXII. Doni 
Hősök emléktúra 
pest-megyei első 
menete 
előkészítése

07-
től

28-ig Budakalász-
Pomáz-
Szentendre

_ _ X _

2. A  XXII. Doni 
Hősök Emléktúra 
pest-megyei 
emléktúra első 
menet

29-én
08.30
-tól

29-én
14.00-
ig

Budakalász-
Pomáz-
Szentendre

_ _ X _

3. A XXII. Doni 
Hősök emléktúra 
pest-megyei 
második 
menetének 
előkészítése

13-
tól

február
04-ig

Pilisvörösvár-
Pilisszentiván
-Piliscsaba

_ _ X _

2022.02. Megjegyzés
FSZ Program 

elem 
megnevezése

-tól -ig Helyszín Országos Regionális Megyei Helyi

1. A  XXII. Doni 
Hősök Emléktúra 
pest-megyei 
februári 
emléktúrája

05-én
08.30
-tól

05-én
14.30-
ig

Pilisvörösvár-
Pilisszentiván-
Piliscsaba

_ _ X _

2. MATASZ PMSZ 
havi lövészeti 
program

25-én 
14.00 
órától

25-én 
18.00 
óráig

Szentendre 
HKLK 
sportlőtér

_ _ X _ A járványügyi 
korlátozó intéz-
kedések 
függvényében.

2022.03. Megjegyzés
FSZ Program 

elem 
megnevezése

-tól -ig Helyszín Országos Regionáli
s

Megyei Helyi

1. MATASZ Pest 
Megyei Szervezet 
2021. évet értékelő
taggyűlése.

04én
16.00
órától

04-én 
18.00 
óráig

tervezés 
alatt

A MATASZ elnöksége 
járványügyi korlátozó 
intéz-
kedései feloldását 
követően kerül az 
időpont véglegesítésre.

2. Ünnepi 
megemlékezés a 
MATASZ PMSZ 
megalakulása 20. 
évfordulójáról.

18-án
15.30
órától

18-án
18.00
óráig

Pomáz A MATASZ elnöksége 
járványügyi korlátozó 
intéz-
kedései feloldása 
függvényében.

3. MATASZ PMSZ 
havi lövészeti 
program

25-én
14.00
órától

25-én
18.00
óráig

Szentendre 
HKLK 
sportlőtér

A járványügyi korlátozó
intéz-

kedések függvényében.

2022.04. Megjegyzés
FSZ Program 

elem 
megnevezése

-tól -ig Helyszín Országos Regionáli
s

Megyei Helyi

1. MATASZ Tavasz 
Harci Túra 
Program.

09. vagy 16. 
vagy 23.

Egyeztetés 
alatt

_ _ X _ A járványügyi 
korlátozó intéz-
kedések 
függvényében.

2. MATASZ PMSZ 29-én 29-én Szentendre _ _ X _ A járványügyi 



havi lövészeti 
program. Tavaszi 
meghívásos 
lőverseny.

14.00
órától

18.00
óráig

HKLK 
sportlőtér

korlátozó intéz-
kedések 
függvényében.

2022.05. Megjegyzés
FS
Z

Program 
elem 
megnevezés
e

-tól -ig Helyszí
n

Országo
s

Regionáli
s

Megye
i

Hely
i

1. MATASZ PMSZ 
havi lövészeti 
program

20-án
14.00
órától

20-
án
18.0
0
óráig

Szentendre
HKLK 
sportlőtér

_ _ X _ A járványügyi 
korlátozó intéz-
kedések 
függvényében.

2. Gyereknapi 
sport-, családi és 
toborzónap.

29-én
10..0
0 
órától

29-
én
15.0
0
óráig

Pomáz, 
PMHK

_ _ _ X Pomáz Város 
Önkormányzatáva
l és a PMHK-val 
együttműködve.

3. Koszorúzó 
megemlékezések 
a 
„Magyar Hősök 
Emlékünnepén”

29-én
09.00
órától

29-én
11.0
0
óráig

Pomáz _ _ _ X Pomáz Város 
Önkormányzatáva
l és a PMHK-val 
együttműködve.

2022.06. Megjegyzés
FSZ Program elem 

megnevezése
-tól -ig Helyszín Országos Regionális Megyei Helyi

1. MATASZ PMSZ 
havi lövészeti 
program.

24-én
14:00-
tól

24-én
18:00-
ig

Szentendre 
HKLK 
sportlőtér

_ _ X _

2. MH Pápa 
Bázisrepülőtér 
látogatás.

A feltételek 
rendelkezésre 
állása esetén az 
időpont később 
kerül 
véglegesítésre

2022.07. Megjegyzé
s

FS
Z

Program 
elem 
megnevezés
e

-tól -ig Helyszí
n

Országo
s

Regionáli
s

Megye
i

Hely
i

1. MATASZ PMSZ 
havi lövészeti 
program.

29-én
14:00
-tól

29-én
18:00
-ig

Szentendre 
HKLK 
sportlőtér

_ _ X _

2022.08. Megjegyzés
FS
Z

Program elem 
megnevezése

-tól -ig Helyszí
n

Országos Regionáli
s

Meg
yei

Hel
yi

1. A MATASZ PMSZ 
Olasz Alpini 
partnerszervezetének 
meghívása, vendégül 
látása.

11-től 14-ig Pomáz, 
Pilisszent-
kereszt

_ _ X _ A fő szakmai 
programot a 
MATASZ PMSZ 
pilisszentkereszti 
kitelepülése 
bemutatása adja

2. Lövészeti, családi és 
toborzó program a 
XIV. Pilisi Klastrom 
fesztiválon.

13-án 
14.00-
tól

13-án
18.00
-ig

Pilisszent-
kereszt

_ _ _ X Együttműködve  
Pilisszentkereszt 
Önkormányzatával.

3. MATASZ PMSZ 
havi lövészeti
program.

26-án 
14.00-
tól

26-án
18.00
-ig

Szentend-
re, HKLK 
sportlőtér

_ _ X _

2022.09. Megjegyzés



FS
Z

Program 
elem 
megnevezés
e

-tól -ig Helyszí
n

Országo
s

Regionáli
s

Megye
i

Hely
i

1. „Egy nap a 
honvédelemért”
V. Pomázi 
Honvédelmi Nap

02-án
08.30
órától

02-á
14.00
óráig

Pomáz, 
PMHK

_ _ _ X Pomáz Város 
Önkormányzatával
a PMHK-val és 
sportegyesületekke
l együttműködve.

2. „Egy nap a 
honvédelemért” 
XI. Gödöllői 
Honvédelmi Nap

Gödöllő _ _ _ X Szeptember 09. 
vagy 16. Az 
időpont egyeztetés 
alatt.

3. Részvétel a 
MATASZ PMSZ 
Svájci 
partnerszervezete
XVIII. St. 
Barbara 
lőversenyén

22-től 25-ig Svájc, 
Liestal

_ _ X _ A feltételek 
rendelkezésre 
állása esetén

4. Lövészeti, családi
és toborzó napi 
program Pomáz 
Város Napján.

24-én 
07.00 
órától

30-án
18:00
-ig

Pomáz, 
PMHK

_ _ _ X Pomáz Város 
Önkormányzatával
a PMHK-val és 
sportegyesületekke
l együttműködve.

5. MATASZ PMSZ 
havi lövészeti
program.

30-án
14.00
-tól

30-án
18:00
-ig

Szentendre,
HKLK 
sportlőtér

_ _ X _

2022.10. Megjegyzé
s

FS
Z

Program 
elem 
megnevezés
e

-tól -ig Helyszí
n

Országo
s

Regionáli
s

Megye
i

Hely
i

1. Tartalékosok 
napja, Koszorúzó
megemlékezés az
MHAA-n.

05-én 05-én Szentendre,
MHAA 
Kossuth 
szobor

_ _ X _ Egyeztetés után,
a MH AA-val 
közösen.

2. VII. Országos 
Tartalékosok 
Napi Lőverseny

08-án
07:00
órától

08-án
18:00
óráig

Szentendre,
HKLK 
sportlőtér

X _ _ _ A feltételek 
központi 
biztosítása 
esetén, a 
MATASZ 
PMSZ 
rendezésében.

3. „Egy nap a 
honvédelemért”
II. Törökbálinti 
Honvédelmi Nap.

11. vagy 18-án
08.15 – 14.00 
óra között

Törökbálint _ _ _ X Felkérés és a 
feltételek 
biztosítása 
esetén.

4. MATASZ PMSZ
havi lövészeti 
program

28-án
14:00
-tól

28-án
18:00
-ig

Szentendre,
HKLK 
sportlőtér

_ _ X _

2022.11. Megjegyzés
FS
Z

Program 
elem 
megnevezés
e

-tól -ig Helyszí
n

Országo
s

Regionáli
s

Megye
i

Hely
i

1. Koszorúzó 
megemlékezés az
I. világháborúban
elesettek 
emléknapján

11-én
11.11
-től

11-én
11.40
-ig

Pomáz, 
Hősök tere

_ _ X _ Pomáz Város 
Önkormányzatáva
l közösen

2. IV. rekreációs 
családi és 
sportnap.

Szentendre,
SZKHSE

_ _ X _ Az SZKHSE 
tagjaival közösen.

3. IV. Novák Lajos 
emlékverseny

18-án
14:00
-tól

18-án
18:00
-ig

Szentendre,
HKLK 
sportlőtér

_ _ X _



2022.12. Megjegyzé
s

FS
Z

Program 
elem 
megnevezés
e

-tól -ig Helyszí
n

Országo
s

Regionáli
s

Megye
i

Hely
i

1. Részvétel a 
Heves Megyei 
Szervezet
XVIII. Mikulás 
Kupa 
programján.

Eger _ X _ _ Az időpont 
egyeztetés alatt

2. Évzáró párbaj 
lőverseny

09-én
14:00
-tól

09-én
19:00
-ig

Szentendre.
HKLK 
sportlőtér

_ _ X _ Együttműködők
, partnerek 
meghívásával.

2023.01. Megjegyzés
FSZ Program elem

megnevezése
-
tól

-
ig

Helyszín Országos Regionáli
s

Megyei Helyi

1. A XXIII. Doni 
Hősök Emléktúra 
előkészítése és 
lebonyolítása.

02-
től

31-
ig

Pest.megye _ _ X _

2. MATASZ PMSZ 
havi lövészeti 
program

Szentendre,
HKLK 
sportlőtér

20. vagy 27-e. 
Az időpont 
később kerül 
kijelölésre

2023.02. Megjegyzé
s

FS
Z

Program 
elem 
megnevezés
e

-tól -ig Helyszí
n

Országo
s

Regionáli
s

Megye
i

Hely
i

1. A XXIII. Doni 
Hősök Emléktúra
zárása

01-
től

28-ig Pest-megye _ _ X _

2. MATASZ PMSZ 
havi lövészeti 
program

25-én
14.00
órátó
l

25-
én
18.0
0
óráig

Szentendre.
HKLK 
sportlőtér

2023.03. Megjegyzé
s

FS
Z

Program 
elem 
megnevezés
e

-tól -ig Helyszí
n

Országo
s

Regionáli
s

Megye
i

Hely
i

1 MATASZ Pest 
Megyei Szervezet
2022. évet 
értékelő 
taggyűlése

03-án
16.00
.
órától

03-án
18.00
.
óráig

Később 
kerül 
kijelölésre

_ _ X _

2 MATASZ PMSZ
havi lövészeti 
program

31-én
14.00
órától

31-én
18.00
órától

Szentendre,
HKLK 
sportlőtér

_ _ X _

2023.04. Megjegyzé
s

FS
Z

Program 
elem 
megnevezés

-tól -ig Helyszí
n

Országo
s

Regionáli
s

Megye
i

Hely
i



e
1. MATASZ Tavasz

Harci Túra 
Program.

08. vagy 15. 
vagy 22.
Egyeztetés 
alatt.

Később 
kerül 
kijelölésre

_ _ X _

2 MATASZ PMSZ
havi lövészeti 
program. Tavaszi
meghívásos 
lőverseny.

28-én
14.00
órátó
l

28-én
14.00
órátó
l

Szentendre,
HKLK 
sportlőtér

_ _ X _

2022. évben 
tervezett 
egyéb 
programok

Megjegyzés

FSZ Program elem 
megnevezése

-
tól

-
ig

Helyszín Országo
s

Regionális Megyei Hely
i

1. Részvétel az olasz 
partnerszervezet
olaszországi 
programján.

Az olasz Alpini 
partnerszervezet 
meghívása esetén

2. Részvétel a német 
partnerszervezet
németországi 
programján.

A német 
partnerszervezet 
meghívása esetén.

3. Részvétel a lengyel 
partnerszervet  
lengyelországi 
programján.

A lengyel 
partnerszervezet 
meghívása esetén.

4. A német 
partnerszervezet 
meghívása.

Egyeztetés alatt

5. A svájci 
partnerszervezet 
meghívása.

Egyeztetés alatt

6. A lengyel 
partnerszervezet 
meghívása.

Egyeztetés alatt

7. Részvétel a MH 24. 
szituációs 
lőbajnokságán.

Az időpont még 
nem került 
kijelölésre.

8. Részvétel a MH 
Nemzeti 
hadipisztoly 
lőbajnokságán.

Az időpont még 
nem került 
kijelölésre.

9. Részvétel a MH 8. 
Amatőr 
lőbajnoksága 
pisztoly és puska 
versenyén.

Az időpont még 
nem került 
kijelölésre.

10. Családi és sportnap 
a Pest Megyei 
Kormányhivatallal 
és a 30. 
területvédelmi 
zászlóaljjal közösen.

Egyeztetés alatt.

11. A MATASZ PMSZ 
hadisírgondozási 
feladatai.

A megyei 
szervezet 
hadisírgondozási 
feladatinak 
meghatározására, a
MATASZ 
elnöksége által 
kiadott 
iránymutatásban 
foglaltak 
figyelembe 
vételével, külön 
terv készül.

A MATASZ Pest Megyei Szervezet minden programja szolgálja a taglétszám, a szimpatizánsok
számának  növelését.  A  tervszám  meghatározhatatlan,  a  tartalékosok  száma  függ,  illetve



kölcsönhatásban  van  a  MH  6.  Sipos  Gyula  Területvédelmi  Ezred,  30.  Szepessy  András
Területvédelmi Zászlóalj létszámának alakulásával.

A programok megtartása, és tervezett időpontja a COVID-19 vírusjárvány miatti korlátozó
intézkedések, és a rendelkezésre álló források miatt változhat, illetve a feltételek meglétének
hiánya esetén el is maradhatnak!

Kapcsolattartás alakulása a Honvédelmi Minisztérium területi és helyi igazgatási szerveivel, a
Magyar Honvédség helyi szervezeteivel.

A MATASZ Pest Megyei Szervezete  a Pest Megyei Védelmi Bizottság titkárával Gyenge Emil
alezredes  úrral  kiváló  kapcsolatokat  ápol.  Titkár  úr  már  több  alkalommal  meglátogatta
munkatársaival együtt a megyei szervezet rendezvényeit és elismerően szólt az ott látottakról.
A Védelmi Bizottság évek óta támogatja a MATASZ Pest Megyei Szervezet honvédelmi nevelési
és  a  toborzást  segítő  munkáját.  Ilyen támogatás  volt  többek között  2  garnitúra  bemutató  tabló,
amelyeket a kitelepüléseken eredményesen tud használni a megyei szervezet. 

Kiváló  a  megyei  szervezet  kapcsolata  a  Magyar  Honvédség  Altiszti  Akadémiával  és  a  MH
KIKNYP  munkatársaival.  Ezen  szervezetek  rendszeres  résztvevői  a  MATASZ  Pest  Megyei
Szervezet kitelepüléseinek, honvédelmi napi programjainak, családi és toborzó napjainak, például
Pomáz Város Napja.
A Magyar Tartalékosok Szövetsége anyagilag nem támogatta ezeket a rendezvényeket, a résztvevő
sportegyesületek és szervezetek felé a felmerült költségeket az Aeroking Ejtőernyős Klub, az általa
benyújtott nyertes pályázatokból fedezte.

Kapcsolattartás a kormányhivatallal, önkormányzatokkal.

A MATASZ Pest Megyei Szervezete az elmúlt években kiváló kapcsolatokat alakított ki mind a
Pest Megyei Kormányhivatallal, mind több önkormányzattal, pl. Pilisvörösvár, Pomáz, Budakalász,
Pilisszentiván, Budakeszi, Törökbálint, Pilisszentkereszt, Piliscsaba stb. 
Célunk  ezen  kapcsolatok  ápolása,  az  éves  programtervben  foglaltaknak  megfelelően  közös
programok - koszorúzó megemlékezések, családi, sport és toborzó napok - tartása, és természetesen
újak létesítése.

Önkéntes tartalékosok körében végzett/ tervezett tevékenység, toborzó munka.

Munkamegbeszélés  a  MH  6.  Sipos  Gyula  Területvédelmi  Ezred,  30.  Szepessy  András
Területvédelmi  Zászlóalj  Gödöllői  bázisán,  a  tartalékos  létszám növelését  szolgáló,  a  toborzást
segítő közös programok megtervezése, előkészítése és lebonyolítása érdekében.

A  tagság,  a  tartalékosok  érdekképviseleti,  szociális,  kegyeleti/hadisírgondozói  és
hagyományőrző munka érdekében végzett/tervezett tevékenység.

2021-ben Kerekes  Sándor ny.  ezredes  úr  aktív  szervező munkája  eredményeként  2  alkalommal
érkezett a német tartalékos bajtársaktól Pest-megyébe. 

 Február 06-án Pomázra, az Idősek Átmeneti Gondozó Háza részére kb. 16 millió Ft
értékben, elektromos ágyak, ágyneműk, ruhaneműk, a gondozást segítő, az ellátottak
életminőségét javító eszközök és anyagok.

 Október  21-én  a  törökbálinti  Tábitha  Gyermekhospice  Ház  részére  ruhaneműk,
játékok, egészségügyi felszerelések.

Papp László ött. ftörm. többnyire egyedül, esetenként, Medveczki Ádám ömt. ftörm-el együtt,  a
korábbi  évekhez  hasonlóan  végezte  szabadidejében,  anyagai  lehetőségei  függvényében  az
elhanyagolt, elhagyott katonasírok rendbetételét.  Karitatív tevékenységét a Pest-megyei szaktiszt



felügyeletével és iránymutatásával folytatta. Ehhez a nagyszerű munkához anyagi támogatást nem
kapott. 
A Doni Hősök Emléktúra Pest megyében végrehajtott meneteiről az előzőekben már beszámoltunk.

Az ifjúság körében, tanintézetekben végzett/tervezett fontosabb feladatok.

A 2021-ben végzett Honvédelmi nevelési tevékenységről, a megrendezett honvédelmi napokról az
előzőekben már beszámoltunk.
A  2022.  évi  terveinket  a  munkaterv  tartalmazza,  megvalósításuk  a  feltételek  meglététől,
megteremtésének lehetőségeitől függenek.

Egyéb tevékenységek.

A MATASZ Pest Megyei Szervezete elnöke, Tóth Lajos László felkérésére elkészítette a megyei
szervezet bemutatkozó anyagát, ami átszerkesztve, néhány esetben hibásan és hiányosan jelent meg
az Obsitos magazinban.

A MATASZ Pest Megyei Szervezet elnöke elkészítette a MATASZ által kiírt pályázatra a megyei
szerevezet 20 éves történetét feldolgozó pályázati anyagot, mely a III. helyre lett rangsorolva. A
pályázati  nyereményt,  200.000-Ft-ot  a  szervezet  a  megalakulása  20.  évfordulójára  szervezett
ünnepségre kívánta volna felhasználni, hogy abból a jelenlévő tagság egyaránt részesülhessen, de
ehhez a MATASZ elnöke nem járult hozzá.
Az összeg más irányú felhasználása érdekében november végén felterjesztett kérelemre a megyei
szervezet nem kapott választ.

A MATASZ Pest Megyei Szervezet elkészíttetett a MH KIKNYP osztályvezetőjével Durgó Tamás
alezredes úrral és a  MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred, 30. Szepessy András Területvédelmi
Zászlóalj kiképző századparancsnokával Vörös Mihály százados úrral közösen egy 4 részből álló
videó filmet, ami a MATASZ-t és a tartalékos rendszert mutatja be az érdeklődőknek.

Nemzetközi kapcsolatok és események.

A Német Fegyveres Erők E.V. Tartalékosainak Szövetsége és az Alsó-Bajorországi Körzeti Csoport
fennállásának 60. évfordulójára szervezett ünnepségre, 2021 július 23-25-re, meghívta a MATASZ
Pest Megyei Szervezet delegációját. Az ünnepségre 2021. július 24-én Landshut városában került
sor.
A  megyei  szervezet  4  fővel  vett  részt  az  ünnepségen.  A  kiutazásra  a  MATASZ pest  Megyei
Szervezet elnökének személygépkocsijával került sor. 

A MATASZ Pest Megyei Szervezet a többi nemzetközi kapcsolatát a pandémiára való tekintettel
2021-ben levelezés útján tartotta fenn.
A 2022. évi programok jelenleg egyeztetés alatt állnak, azok megvalósítására a pandémiától és a
feltételek meglététől függően kerülhet sor.

Pomáz, 2022. február 03.

Bíró Sándor ny. r. ezredes
MATASZ Pest Megyei Szervezet

elnök s.k.


