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MATASZ VME 2021. éves beszámoló és a 2022. éves programterv

MAGYAR  TARTALÉKOSOK  SZÖVETSÉGE  VESZPRÉM  MEGYEI  EGYESÜLETE
rövidítve MATASZ VME.

Adószám: 18733853-1-19

Számlavezető bank: K&H Bank Zrt.

Bankszámla száma: 10404041-50526786-53801006

Nemzetközi számlaszám (IBAN): HU71 1040 4041 5052 6786 5380 1006

Statisztikai számjel: 18733853-9499-529-19

A  taglétszámunk  2020.01.01-én  47  fő,  2021.01.01-én  57  fő,  2022.01.01-én  pedig  71  fő
hivatásos, tartalékos, valamint nyugállományú katona és civil tagtársunk volt.

Tájékoztatásként közlöm, a MATASZ VME klubfoglalkozásait, 2022. évtől kezdődően, minden
hónap első csütörtökjén, 15.00 órakor tartja az AGÓRA Veszprém Kulturális Központ (HEMO)
I. emeleti klubhelyiségben. 

2021. évben 1 közgyűlést és 6 elnökségi ülést és klubfoglalkozást tartottunk. 

Egyesületünk  alapadatai  az  AGÓRA  Veszprém  Kulturális  Központ  programfüzetében  és  az
www.agoraveszprem.hu web - oldalon elérhető. 

Minden,  ami  a  MATASZ-ról  és  egyesületünk  életéről,  tevékenységeiről  szól,  az  elérhető  a
www.matasz.com web oldalon és saját honlapunkon a www.mataszvme.com cím alatt.

Facebook-on: - magyar tartalékosok szövetsége veszprém megyei egyesülete (matasz-vme) -
oldalon, valamint az - apród program matasz - vme - oldalon található.  

2021. év feladatai, programjai 

Készen  álltunk  az  év  elején  nagyszabású  terveink  megvalósításához,  azonban  a  COVID 19
járvány  és  annak  következményei,  módosították  a  feladatok  végrehajtását,  átalakították
terveinket.

 Az  Apród  szakaszokkal,  heti  egy  alkalommal,  jóváhagyott  kiképzési  terv  szerint
folytattuk az általános iskolákban a katonai  ismeretek oktatását  és az Iskola Katonája
tájékoztató előadásait a márciusban bevezetett különleges jogrend bevezetéséig.

http://www.agoraveszprem.hu/
http://www.mataszvme.com/
http://www.matasz.com/
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 Terveztük, hogy a korábbi évekhez hasonlóan, a Német Hadisírgondozó Népi Szövetség
karbantartó  munkáiban  részt  veszünk  egyesületünk  tagjaival  és  az  apródokkal  és  a
veszprémi Német-magyar katonatemetőben. 

 Minden HM, HS illetve MATASZ által szervezett sportversenyen aktív részvételt tűztünk
ki célul, terveztük pályázatok benyújtását a programokhoz

 terveztük,  hogy  kiemelten  kezeljük  az  egyesület  pénzügyi  helyzetének  javítását,
pályázatok benyújtásával a HS-hez illetve a HM-hez. 

 Elhatároztuk, pályázni fogunk a NEA központi  kormányzati  pályázatra és sikeresek is
voltunk

 Egyesületi  taglétszámot  növelni  kell,  ezt  sikerült  teljesíteni  rekord  számú,  14  fővel
sikerült növelni a tagságot Az Apród szakasz beindítása Szentgálon és Várpalotán, ezt a
célkitűzést csak félig sikerült teljesíteni

 Mi-24  emlékművet  sem  sikerült  létrehozni,  bár  megvalósításához  sokan  és  sokfélét
ígértek, türelmem elfogyott és a Veszprém Megyei Jogú Város közgyűlésén rendkívüli
hozzászólással éltem

A sok sikertelenség mellett  azonban, azokat  a feladatokat,  amelyeket  ez a rendkívüli  helyzet
megengedett  nekünk,  egyesületünk  tagjai  példásan végrehajtották.  Egyesületi  feladatikon  túl,
pedig nagyon sokan részt vettek a járványügyi helyzet kezelésében, az ismeretlen és új helyzetek
megoldásában.  Részt vettek az on-line általános és középiskolai  oktatásban,  tartalékosaink is
aktív résztvevői voltak a határőrizeti-, a kórházakban pedig a járványügyi helyzetek kezelésében.
Köszönet illeti a munkájukat.
 
MATASZ  Veszprém  Megyei  Egyesülete  2021.  évben részletesen  az  alábbi  programokat
hajtotta végre és vett azokban aktívan részt:

Január:
 Kibővített elnökségi ülés 01.07. 14.00 óra Papkeszi Simon-Jójárt Sándor
 XXI.  Doni  Hősök  Emléktúra  „Egyéni  sporttevékenység”  változata Veszprém-

Balatonkenese útvonalon 01.15., Balatonkenese-Hajmáskér útvonalon 01.16 Simon-
Jójárt Sándor, Dr. Csutorás Gábor – végrehajtva

Február:

 Herend pályaudvar megemlékezés 02.02. 10.00 óra Simon-Jójárt Sándor -végrehajtva
 „A  fiatalok  honvédelmi  oktatásával  segíteni  a  katonák  érdekvédelmét”  című

pályázata  ….  összegű  támogatásban  részesült  vissza  nem  térítendő,  100  %-os
támogatási előleg formájában. 02.03. Demeter Ferenc

 MATASZ VME elnökségi ülés 02.04. 14.00 óra Simon-Jójárt Sándor- on-line
 II. Világháborús légvédelmi tüzér állások és figyelőhelyek rekonstruálása 02.05. 

Dr. Csutorás Gábor 
 Megemlékezés  kezdeményezése,  vagy csatlakozás a Radar Napi megemlékezéshez

02.07. Demeter Ferenc -végrehajtva
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Március:

 Klubnap,  elnökségi  ülés,  Kerékpáros  Tagozat  megalakítása  03.04.  Simon-Jójárt
Sándor, Dr. Csutorás Gábor on-line

 a  MATASZ  megalakulásának  20.  évfordulójára  kiírt  pályázatra  beérkezett
pályaművek  közül  a  Pályázatkezelő  és  Pályázatértékelő  Munkacsoport  javaslatát
elfogadva  –  az  alábbi  hat  helyezettet  részesíti  díjazásban:  2-ik  helyezést  ért  el  a
MATASZ Veszprém Megyei Egyesület …. Demeter Ferenc

Április:

 Nem volt aktivitás

Május:

 Klubnap – Kibővített elnökségi ülés 05.06. Toborzó Központ
 Apród oktatók módszertani foglalkozása 3.TÉK 05.27 Balassa Endre
 Hősök napja megemlékezés, Veszprém, Balatonfűzfő 05.30 Simon-Jójárt Sándor, Dr.

Csutorás Gábor, Pethő-Pataki Szilvia – végrehajtva
 MATASZ Elnökségi ülés Budapest 05.31. Simon-Jójárt Sándor

Június:

 Honvéd Kadét konferencia Stefánia palota Simon-Jójárt Sándor 06.03.
 Részvétel a városi Civil Nap rendezvényén, a Női Tagozat kiállítása külön sátorban.

Demeter Ferenc, Demeter Ferencné – figyelésen vagyunk
 Honvédelmi miniszteri találkozó Agóra Veszprém 
 Honvédelmi miniszteri  találkozó MH RKKK Balatonakarattya 06.18. Simon-Jójárt

Sándor

Július:

 Klubnap 07.01.elmaradt
 Tatabánya, Tatai tó kerékpártúra 07.17. Dr. Csutorás Gábor – későbbre halasztva

Augusztus:

 Klubnap 08.05.
 Bódi Mária Magdolna kerékpáros zarándoklat 08.07. elmaradt Dr. Csutorás Gábor
 Megemlékezés Nagyboldogasszony ünnepe alkalmából Veszprém Repülős emlékmű,

Jutas - puszta ejtőernyős emlékmű Simon-Jójárt Sándor 
 Apród program 2021-2022 tanév előkészítése 08.26. Balassa Endre

Szeptember:

 Klubnap 09.02.
 Európa piknik 09.04. MATASZ VME Női Tagozat Demeter Ferencné
 Részvétel az I. világháborús megemlékezésen (Olaszország, Monte Tomba) Simon-

Jójárt Sándor, Dr. Csutorás Gábor 
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 Kadét és Apród Program áttekintése – konzultáció igazgatókkal 09.08. Balassa Endre
 Szívvel  kézzel  kiállítás  Pápa  Bázisrepülőtéren  Demeter  Ferencné,  Albert  Hedvig,

Szentes Katalin, Török Lajosné
 LEP-CSRP találkozó  –  Simon-Jójárt  Sándor,  Demeter  Ferenc,  Dr.  Vasvári  Tibor,

Balassa Endre, Gál Ernő

Október:

 Tartalékosok napja Veszprém 10.01. Simon-Jójárt Sándor
 Kerékpáros tagozat Tatabányától - Dunaalmásig Dr. Csutorás Gábor
 Aradi vértanúk megemlékezés Veszprém, Balatonfűzfő-Tobruk Balassa Endre

November:

 Mindenszentek, Halottak napi megemlékezés 11.01. Simon-Jójárt Sándor
 Klubnap 11.04.
 NEA pályázat elkészítése, beadása Demeter Ferenc

December:

 Női Tagozat karácsonyi kiállítása. lehetséges helyszínek: Pápa Művelődési Központ, 
Papkeszi Művelődési Ház, Kádárta Művelődési Ház stb.

 MATASZ Veszprém Megyei Egyesület karácsonyi ünnepsége 12.16. Demeter Ferenc
elmaradt

Taglétszám: 

2021. december 31.-i állapotnak megfelelő taglétszám 71 fő, 2022. december 31-ig el kell
érni, vagy meg kell haladni a 80 főt. 

Tagszervezetek:

A MATASZ VME -nek nincs tagszervezete! Három tagozata van, Női-, Kerékpáros- és
Keszthelyi Tagozat.

2022. évre tervezett főbb feladatok, programok, kiemelt feladatként kezeljük: 

I. félév:

 XXII. Doni Hősök Emléktúrát Veszprém megye 2022.02.17-02.20.

 Cavaso del Tomba olasz pertner szervezetünk fogadása Veszprém 04.21-04.25.

 XVII.  Magyar-  Német  Partnerségi  és  Biztonságpolitikai  Szeminárium 05.26 –
05.29. Balatonakarattya MH RKKK MATASZ országos rendezvény
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 Magyar Honvédelem Napja, Hősök Napja 05.29. Balatonfűzfő

II. félév:

 II.  világháborús  légvédelmi  tüzér  állások  és  figyelőhelyek  ünnepélyes  átadása
Litér, Mogyorós hegy 

 Légierő napja, megemlékezés Nagyboldogasszony ünnepe alkalmából Veszprém
Repülős emlékmű

 Részvétel az I. világháborús megemlékezésen Monte Tomba, Olaszország

 Tartalékosok Napja országos rendezvény – megyei rendezvény

Kapcsolattartás alakulása/tervezett alakítása 

- a Honvédelmi Minisztérium területi és helyi igazgatási szerveivel Védelmi
Bizottság titkárával havonta egyalkalommal, 

- a Magyar Honvédség helyi szervezeteivel, az LMVIK vezetőivel, havonta
egy alkalommal

- Jó  a  kapcsolat  a  Kormányhivatali,  Önkormányzati  területi  és  helyi
igazgatási szerveivel, intézményivel

- Önkéntes Tartalékosok körében végzett/tervezett (megyei/járási tartalékos
alegységek,  10  kiképző  bázis  felkeresése,  stb)  tevékenység  és  toborzó
munka. kialakítás alatt

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

- Az  ifjúság  körében,  tanintézetekben HM  Honvéd  Kadét  Program
/HKP/, MATASZ  Apród  Program, stb…  megvalósulása  érdekében
végzett/tervezett fontosabb feladatok, rendezvények szervezettek

- Aktuálisan  tervezendő  feladatok  a  köznevelési  intézményekkel  tartandó
kapcsolatokhoz!

- A  köznevelési  intézmények  tevékenységét  meghatározó  Nemzeti
Alaptantervben  /NAT/  megjelenített  a  hazafias  és  honvédelmi  nevelés
érdekében végzendő munka szervezett

Gazdálkodás helyzete 2021-ban:

A,) Bevétel:
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- Tagdíjbevétel  -  a  Központba  a  tagdíj  20%-os  kötelező  átutalásának,
befizetésének helyzete -  minden év március 31-ig, egyösszegben átutalásra
kerül 

- Saját városi, megyei, országos pályázásból: NEA ….
- Honvédelmi Sportszövetségtől /HS/ pályázat útján kapott összeg és az azzal

való elszámolás helyzete: folyamatban
- Központi  keretből  (HM  támogatásból)  kapott  összeg  és  az  azzal  való

elszámolás helyzete:
- Végezetül, rovatok összegzése: a KV a NAV felé határidőre 

B,) Kiadás:

- A  Programtervben  meghatározott  feladatokra  fordított  kiadások  és  azok
fedezete

- C,) Maradvány (tagdíj, szabadon felhasználható szponzoráció stb)
         
Gazdálkodási terv 2022-re: betervezett és benyújtott terv szerint

Nemzetközi kapcsolatok és események:

- nemzetközi  szervezetek  találkozóinak,  programjainak megnevezése,
célja, résztvevők létszáma, szállító eszköz megjelölése (saját, központi). Az
esemény  költségvetése  központi  keretből,  saját  forrásból  forintban  kerül
megvalósításra (Cavaso del Tomba – olasz partner szervezet fogadása

   
Köszönetemet  fejezem  ki  a  Veszprém  Megyei  Kormánymegbízott  úr,  a  Veszprém  Megyei
Védelmi Bizottság titkára, Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke és képviselőtestülete, Veszprém
Megyei Jogú Város polgármestere és képviselőtestülete, a Veszprémi Polgármesteri Hivatal, a
települések önkormányzatai és polgármesterei segítségét, támogatását. 
Köszönöm a MH Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ parancsnokának, a MH Katonai
Igazgatási  és  Központi  Nyilvántartó  Parancsnokság 6.  Hadkiegészítő  és  Toborzó  Központ
parancsnokának,  beosztott  tisztjeinek  és  altisztjeinek  az  elmúlt  években  nyújtott  segítségért,
támogatásért.
Köszönöm az Agóra Veszprém Kulturális Központ igazgatójának és munkatársainak segítségét,
támogatását,  amit  feladataink  sikeres  végrehajtásához  nyújtottak.  Ismét  egy  különleges  évet
hagytunk  magunk  mögött,  a  végzett  munkáért  köszönetem  fejezem  ki  támogatóinknak,
segítőinknek  egyesületünk  tagjainak,  ,  mindenkinek.  Továbbra  is  kérem,  hogy  segítsétek  az
egyesület,  valamint  annak  elnöksége  munkáját,  programjaink,  rendezvényeink  sikeres
megvalósítását.

Veszprém, 2022. 01. 29.
         Simon-Jójárt Sándor János nyá. ezds. elnök

MATASZ Veszprém Megyei Egyesülete 


