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                                                                           Felterjesztve:  
                                                                                 1956 Magyar Nemzetőrség Elnökségéhez 
                                                                                 2020. június 15.-én. 
 
 

J e l e n t é s 
 

a Magyarország Kormánya által kihirdetett, a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért 
Felelős Operatív Törzs által koordinált Veszélyhelyzet során az 1956 Magyar Nemzetőrség 

által végrehajtott feladatok teljesítéséről 
 
 
Jelentem, hogy a Kormány által megállapított Veszélyhelyzet, mint különleges jogrend 
elrendelését követően, 2020. március 17-én az 1956 Magyar Nemzetőrség a meghatározott 
formában felajánlotta a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelő Operatív Törzs felé 
társadalmi segítségét. Az Operatív Törzs felajánlásunkat visszaigazolta, megköszönte azt és 
közölte, hogy annak szükségessé válása esetén értesíti Nemzetőrségünket. 
 
A járvány alakulása, a bevezetett központi intézkedések eredményeképpen annak 
társadalmi hatása kedvezőbben alakult, mint más európai országokban, így az Operatív 
Törzstől felkérést nem kaptunk.  
 
Honlapunkon felhívást tettünk közzé tagságunk felé, hogy aki vállalja, lakókörnyezetében 
vegye fel a kapcsolatot az illetékes önkormányzattal és jelentkezzen be a helyi feladatok 
végrehajtására. 
 
A Vezérkarban a vezérkari főnök és annak helyettese végezte az országos koordinációt, 
nyilvántartásba vettük a jelentkező Bajtársainkat és kértük, hogy a helyi 
önkormányzatoknál jelentkezzenek be a közösségi feladatokra. Ez a legtöbb helyszínen meg 
is történt. 
A Vezérkar felé több bajtársunk folyamatosan jelentést tett a vállalt és végrehajtott 
feladatokról. Ezen végrehajtott segítségnyújtásokról az alábbi összegzést teszem: 
 
A Felhívást követően az alábbi nemzetőrök jelentkeztek be társadalmi segítésre: 
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Budapestről: 
Szabó János nör.ddtbk. (Budapest, II.ker.) 
Czirjék János Attila nör.ezds. (Budapest) 
Dr. Nagy Sándor Jószef nör.alezr. (Budapest, VIII.ker.) 
Átyin János nör.hdgy. (Budapest, VIII.ker.) 
Barcsa Attila nör.hdgy. (Budapest, XXI.ker.) 
Tátrai László nör.ezds. (Budapest, IV.ker.) 
Tátrai Zsolt nör.őrgy. (Budapest, IV.ker.) 
Hovonyecz Erika nör.őrgy. (Budapest, IV.ker.) 
Schmidek Péter nör.szds. (Budapest, XV.ker.) 
Toldi Imre nör.alezr. ( Budapest) 
 
Baranya Megye területére: 
Tátrai Zsolt nör. őrgy. (Harkány) 
Morva Balázs nör.zls. (Harkány) 
 
Győ-Moson-Sopron megye területére: 
Bogdán László nör.őrgy. (Győr-M-S. megye területén) 
Gazdik Róbert nör.alezr. (Kajárpéc) 
Gazdik Róbertné (Kajárpéc) 
Gazdik Renáta (Kajárpéc) 
Gazdik Dávid (Kajárpéc) 
Szabó László (Kajárpéc) 
Megyesi Ferenc (Kajárpéc) 
Horváth László (Sopron)  
Boczor Gyula (Mosonszentmiklós)  
Kovacsics Krisztián (Mosonszentmiklós) 
Boczor Csaba (Győr)   
Boczor Szilárd (Győr) 
Bakai István (Győr) 
Németh Péter (Győr) 
Nagy Zoltán (Ravazd)  
Nagy Richárd (Ravazd) 
 
Heves Megyéből: 
Eger és közvetlen környéke: 
Hetényi Gábor nör.alezredes 
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Hetényi Zoltán nör.alezredes 
Dara Jocharhy nör.százados 
Borosi Ákos nör.főhadnagy 
  
Pest Megye területére: 
Dr. Diószegi Gábor nör.vörgy. (Tahitótfalu, Leányfalu) 
Boros Ildikó nör.alezr. (Tahitótfalu, Leányfalu) 
Lakatos András nör.ezds. (Tahitótfalu) 
Kuli Bálint nör.ddtbk. (Veresegyház, Pest m. területe)                  
Slavoczki László nör.szds. (Veresegyház, Mogyoród, Őrbottyán, Fót) 
Jakubinyi László leendő tag (Vác, Göd,Sződliget) 
Jakubinyi Márk leendő tag (Vác, Göd,Sződliget) 
Székely Ferenc leendő tag (Vác, Göd,Sződliget) 
Bognár László leendő tag (Vác, Göd,Sződliget) 
Balla Attila leendő tag (Vác, Göd,Sződliget) 
Adamcsek Sándor leendő tag (Vác, Göd,Sződliget) 
Frankó Péter leendő tag (Vác, Göd,Sződliget) 
Kőrösi László leendő tag (Vác, Göd,Sződliget) 
Dell János nör. hdgy (Csobánka- Pilisvörösvár) 
Szekeres Sándor nör.őrgy (Kóka, Szecső, Dány) 
Toldi Imre nör.alezr. (Kóka, Szecső, Dány) 
Tátrai Zsolt nör.őrnagy  (Dunakeszi) 
Dohnál Zoltán nör.zls. (Dunakeszi) 
Dusza Tibor nör.hdgy (Dunakeszi) 
Vidáné Béli Veronika nör.hdgy. (Dunakeszi) 
Zarándi László nör.  fhdgy  (Dunakeszi) 
 
Veszprém Megye területére: 
Buchelt Balázs nör.ezds. (Veszprém, Balatonalmádi, Balatonfűzfő) 
Tóth Zita nör.őrgy. (Veszprém, Balatonalmádi, Balatonfűzfő) 
 
 
A bekért és leadott értékelések alapján az alábbi konkrét végrehajtások történtek: 
 
Budapest: 
VIII.ker.: Dr. Nagy Sándor József nör.alezr. Lakókörnyezetében négy személyt folyamatosan 
ellátott élelmiszerrel és gyógyszerrel gyalogosan. Összes ráfordított időkeret: 12 óra. 
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Mindezek mellett saját költségén legyártatott 45 db, kétrétegű szájmaszkot, amelyből 15 
darabot átadott a Bokréta utcai Gyermekotthon gondozói részére, mely felajánlást az 1956 
Magyar Nemzetőrség nevében tette.  
15 db maszkot megküldött Főparancsnok Úr részére segítő nemzetőrök felé történő 
szétosztásra. 10 maszkot pedig olyan személyek között osztott szét, akik boltba nem tudtak 
belépni, illetve tömegközlekedési eszközre felszállásnál nem rendelkeztek maszkkal.  
Lakókörnyezetében több háztömb liftjében helyezett el figyelemfelhívásokat a vírusjárvány 
elleni védekezés szükségességéről és módozatairól. 
 
Átyin János nör.hdgy. Önként jelentkezett feladatra, Dr. Nagy Sándor József. nör.alezr. 
irányításával. Bp.VIII.ker. Harminckettesek tere és a Rigó utca környékén hat esetben, két 
személy részére folytatott élelmiszer bevásárlást és gyógyszerkiváltást, mindösszesen 40 óra 
időkeretben. Tevékenységét gyalogosan és saját gépjárművel hajtotta végre. 
 
XXI.ker. (Csepel) Barcsa Attila nör.hdgy. Lakókörnyezetében rászoruló, ismerős emberek 
részére vállalt házhozszállítást, kisebb tevőleges segítséget. 
 
Pest Megye: 
Dr. Diószegi Gábor nör.vörgy. és Boros Ildikó nör. alezr. Tahitótfalu és Leányfalu területén 
élelmiszer bevásárlást, gyógyszerellátást, postai ügyintézést, illetve kisebb 
segítségnyújtásokat végzett három személy részére, hét alkalommal saját gépjármű 
igénybevételével, mindösszesen 14 óra időkeretben. 
 
Lakatos András nör.ezds. 2020. március 20 – április végéig folyamatos internetes figyelést 
és információáramlást biztosított a környéken a vírushelyzet alakulásáról. 
 
Szekeres Sándor nör.őrgy. Kóka körzetében végzett több ízben segítségnyújtást rászoruló 
idős emberek felé. 
 
Tátrai Zsolt nör.őrgy. Dunakeszi körzetében megszervezte a segítségnyújtásra vállalkozó 
személyek összehangolását, új jelentkezőket gyűjtött a Nemzetőrség állományába. 
Harkányban Morva Balázs nör.zls.-sal közösen nyújtottak segítséget rászorulók részére, 
Tevékenységét saját gépkocsijával hajtotta végre. 
 
Jakubinyi László (belépés előtt álló nemzetőr) és csapata Vácon, lakókörnyezetükben 
támogatták, ajánlották fel segítségüket idős, veszélyeztett beteg embereknek, amely  
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árubeszerzésben, kisebb térítés nélküli élelmiszer átadásban valósult meg, ezeket Jakubinyi 
László vezetésével három személy hajtotta végre. 1.000 darab egészségügyi szájmaszkot 
vásároltak és Vác, Göd, valamint Sződliget területén magánszemélyek részére 
térítésmentesen osztogatták! 
 
Heves Megye: 
 
Hetényi Gábor és Hetényi Zoltán, valamint Borosi Ákos és Dara Joharchy folyamatosan, napi 
rendszerességgel Eger bel-és külterületén, a Szarvas Gábor lakótelepen idős lakóknak 
élelmiszer bevásárlásban és kiszállításban, gyógyszerszállításban és postai ügyintézésben 
segített. Borosi Ákos nör.főhadnagy Eger főterén felállított fertőtlenítő állomás 
működtetésében segédkezett. 
Dara Joharchy nör.százados megalapította az Egri Kosár Közösséget, amellyel arra is 
felkészültek, hogy, ha súlyosabb lenne a helyzet, többet is vállalnak az eddigieknél. 
Elsődlegesen élelmiszer ellátásban, illetőleg más ügyintézésben is segítettek a környék 
rászorulóin! 
  
Győr-Moson-Sopron megye: 
 
Bogdán László nör.őrgy. tartalékállományban a Magyar Honvédségnél jelentkezett 
egészügyi, szanitéc szolgálatra, amely meghaladta a száz órát. 
Gazdig Róbert nör.ezredes vezetésével Kajárpéc településen folyamatosan segítették az 
idősebb lakosság élelmiszerrel és gyógyszerrel történő ellátását. A helyi Polgármester 
felkérésére folyamatosan közreműködtek a 65 éven felüliek vásárlási idősávjának 
betartatásán. (Kajárpéc polgármestere, és Győr-Ménfőcsanak képviselője köszönőlevelet írt 
a nemzetőrök munkájért) 
 
Javaslat: 
 
Tisztelt Elnökség!  
A Jelentésemben foglaltak alapján a felvállalt feladatok önzetlen, nemzetőrhöz méltó 
módon történő teljesítése okán az alábbi Bajtársak elismerésben részesítését 
kezdeményezem: 
 
Dr. Nagy Sándor József nör. alezredes: kitűntetés 
Átyin József nör.hadnagy: rendfokozatban történő előléptetés 
Tátrai Zsolt nör.őrnagy: kitüntetés 
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Jakubinyi László (belépés előtt álló személy) első rendfokozatának főhadnagy-kénti 
megállapítása 
Hetényi Gábor nör.alezr. és Hetényi Zoltán nör.alezr: kitűntetés 
Dara Joharchy nör.százados: rendfokozatban történő előléptetés 
Borosi Ákos nör.főhadnagy: rendfokozatban történő előléptetés 
 

 
Jelentésemet a fentiek alapján az 1956 Magyar Nemzetőrség Főparancsnokának és 
Elnökségének felterjesztem! 
 

 „A néppel tűzön-vízen át!” 
  
 
                                                                                   Dr. Diószegi Gábor nör. vezérőrnagy sk. 
                                                                                                       vezérkari főnök 


