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MAGYAR TARTALÉKOSOK SZÖVETSÉGE 

ASSOCIATION OF HUNGARIAN RESERVISTS 
Kerepesi út 29/b, H-1087 Budapest, HUNGARY  

Tel.: +3612365403 / Fax: +3612365101 Mob.: +36305250684 
email: elnok@matasz.com , iroda1@matasz.com 

 
 
 

 

 

MEGHÍVÓ 
 

Tisztelettel meghívom a „20 éves a MATASZ” rendezvényre 

2021. október 04. 

 
 

 

 

Rendezvény tervezett ideje: 2021. október. 04.-én, hétfőn 12. 05 – 15:00 

Rendezvény tervezett helye: NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. 

Díszterem. Budapest, Hungária krt. 9-11. 

 

PROGRAM 
 

2021. 10. 04. HÉTFŐ: 

 

12:05-15:00 20 éves a MATASZ rendezvény. 

12:05-12:10 Megnyitó.  

Széles Ernő ny.ddtbk., MATASZ elnök 

 

12:10-12:30 Elismerések átadása 

 

12:30-13:55 Előadások Magyarország történelmében a tartalékosok szerepéről, és 

könyvbemutató.  

 

12:30-13:05 A hon védelmét, a tartalékosokat támogató civil közösségek, szervezetek 

a második világháború előtti korokban.  

Prof. Dr. habil Szakály Sándor DSc., VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár, 

főigazgató. 

13:05-13:40 A haza védelmét, a tartalékosokat támogató civil szerveződések, 

szervezetek a második világháború utáni időkben.  

Dr. Okváth Imre, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, tudományos 

tanácsadó. 

13:40-13:50 20 éves a MATASZ. Könyvbemutató.  
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Benkő Krisztina, Zrínyi Kiadó Könyvszerkesztőség, kiadóvezető-helyettes. 

 

13:50-14:00 Szünet. 

 

14:00 Honvédelem és haderőfejlesztés.  

Dr. Benkő Tibor, Magyarország honvédelmi minisztere.   

 

15:00 Zárszó. 

Széles Ernő ny.ddtbk., MATASZ elnök 

 

 

Öltözet: katonáknak ünnepi egyenruha, tartalékosoknak gyakorló ruha, polgári személyeknek 

alkalomhoz illő ünnepi öltözet. 

A rendezvényen való részvétel regisztrációhoz kötött. Kérem, hogy részvételi szándékát az 

objektumba való gyors beléptetés érdekében 2021. szeptember 28.-án kedden 10:00-ig az 

alábbi elérhetőségeken jelezni szíveskedjen, amennyiben az objektum területére belépési 

engedéllyel rendelkezik: 

 

Telefon: +36305250684, +36302474081,+3612365403  

 

Amennyiben belépési engedéllyel az objektum területére nem rendelkezik, részvételi 

szándékát a csatolt táblázat kitöltésével és 2021. szeptember 28.-án kedden 10:00-ig történő 

visszaküldésével tudja elvégezni az alábbi e-mail címekre.   

E-mail: iroda1@matasz.com 

titkarsag.matasz@gmail.com 

 

 

Budapest, 2021. szeptember  21.-én. 

 

 

         

 

Széles Ernő ny. dandártábornok s.k. 

elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A rendezvényről kép-, hang-, és videó-felvétel készül a Polgári Törvénykönyvben meghatározott nyilvános közéleti 
szereplésre, és tömegfelvételre vonatkozó rendelkezések szerint. A felvételek elkészítésének célja a MATASZ 
rendezvényeinek megörökítése, valamint a rendezvények megtörténtének igazolása. Az elkészült felvételek a MATASZ 
honlapján, kiadványaiban, és közösségi felületein is közzétételre kerülhetnek. Amennyiben a felvételeken nem kíván 
szerepelni, kérem, törlési igényét a rendezvény előtt jelezze igazolható módon a felvételt rögzítő kollégák felé, illetőleg 
a MATASZ Központnak. Részletes adatkezelési tájékoztató a MATASZ honlapján elérhető. 
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