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Beszámoló
az MTTOSZ 2018. évi szakmai tevékenységéről

Tisztelt Közgyűlés!
A 2018-as év, az MTTOSZ vezető testülete, az elnökség számára az ötéves megbízatási ciklus utolsó éve
volt. A most lezáruló gazdasági év arról is szól, hogy mit sikerült megvalósítani azokból a sport szakmai
elképzelésekből, amelyeket az 2014. november 30-i rendkívüli, elnökválasztó és elnökség megerősítő
közgyűlés indított el a Szövetségen belül. Mivel az előző négy évről szóló szakmai beszámolót évente a
tisztelt Közgyűlés már elfogadta, most az ötödik év, a 2018-as szakmai munkáról adunk számot.
2018. év kiemelkedő eseményei
Mint az előző években, 2018-ban is, a szakmai munka első nagy verseny sorozata, és egyben kihívása, a
10-18 éves diákok számára a negyedik alkalommal rendezett országos Görgey Artúr Lövész
Emlékverseny volt. Első alkalommal, tíz területi döntő helyszínéről jutottak be a legjobb fiúk és lányok,
korcsoportjaiknak megfelelően a verseny országos döntőjébe, amelynek visszatérően a nemzetközi
színtű felszereltségű Ács adott otthont. Elmondhatjuk, hogy a Görgey versenysorozat népszerűsége a
fiatalok körében évről évre nőtt. Ezt ismerte fel 2017. év végén a Magyar Sportlövők Szövetsége is,
amikor Sinka László főtitkár javaslatára, az eredetileg nyolc helyszín Miskolccal és Nyíregyházával
bővült.
A nagy terv, hogy szinte a teljes országot lefedje az iskolás kezdő lövészek számára kiírásra kerülő
Görgey Lövész Kupa sorozat, ez 2019-ben valósult meg, amikor az V. Görgey Lövész Kupa területi
versenyei immár 12 helyszínnel, Péccsel és Zalaegerszeggel kibővülve zajlanak.
Számszerűségében nézve a Görgey versenysorozatot, 70 település 90 iskolájából 660 diák vett részt a
versenyeken. A 2018. évi döntőre 156 versenyző nevezett, végül a versenyen 118 érvényes lőlapot
ellenőrzött a Versenybíróság. Ez évben is elmondható, mint a korábbi években: a területi döntők
minden esetben a területi tagszervezetek kiváló szakmai felügyelete és a gyerekekre irányuló
maximális figyelme mellett, jó hangulatban és rendben zajlottak. Baleset, sérülés ez úttal sem volt.
Minden részvevő emléklapot kapott, a győztesek tárgyjutalomban részesültek.
A döntő, a különböző korcsoportokban mind a lányoknál, mind a fiúknál 2018-ban is magas színvonalú
volt, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a Görgey versenysorozat a kezdők versenye.
Összességében elmondhatjuk, hogy a Magyar Sportlövők Szövetsége és az MTTOSZ között öt éve
megerősített, korábban megkötött együttműködési megállapodása, tartalmilag tovább bővült. Szoros,
napi kapcsolat van a két szövetség, vezető tisztségviselői között. Tiszteljük és értékeljük egymás
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munkáját. Ennek köszönhetően, 2019. évre, a Görgey versenyre tovább növelte a Sportlövők
Szövetsége a támogatásuk összegét a versenysorozat további sikeres lebonyolítása érdekében.
Az MTTOSZ hagyományos nagy nyári rendezvénye a „Kárpát-medence magyarlakta településeinek
virtusvetélkedője”. Ez a 10 fős csapatverseny, évről évre nagy kihívásokat támaszt a rendezők elé.
Egyrészt azért, mert a negyedszázad óta zajló vetélkedő, hogy életben maradjon és érdekes legyen,
programjának több ízben meg kellett újulnia. 2016 óta, új helyszínen zajlanak a versenyek:
Balatonszárszó Önkormányzatával közösen a helyi strand területén küzdenek meg a csapatok a
győzelemért.
Ismeretes, hogy 2014. szeptemberben Budapesten, a Népliget fái között kijelölt pályán folyt a
küzdelem a „Szeptember Fest” rendezvény keretein belül, majd a korábbi évek színterét választotta a
szövetség elnöksége: Bölcskén rendezte meg a hagyományos virtusvetélkedőjét. Sajnos, az időjárás
közbe szólt, esett az eső, ami igen veszélyessé tette a pályát, így a verseny lebonyolítását. Végül,
megszakításokkal, de sérülés nélkül, meglehetősen sárosan, de sikeresen fejeződött be a nagy verseny.
2018-ban, figyelembe véve az előző két balatonszárszói rendezvény tapasztalatait, kimaradt a település
utcáin zajló kerékpár verseny, és a vízibicikli versenyszám. Jó időben, 7 csapat küzdelmével zajlottak a
döntő küzdelmei. Ez alkalommal kibővült a program az úgynevezett honvédelmi ügyességi számokkal,
amely jótékonyan hatott a versenysorozat megújulása irányába. A verseny tapasztalatai azt mutatták,
hogy a rendezőknek tovább kell lépniük ezen az úton. Még több honvédelmi sportokat magába foglaló
versenyszámot kell beiktatni a hagyományos virtusvetélkedőbe, a verseny érdekesebbé tétele
érdekében. Ezzel a részt vevő csapatok is egyetértettek.
2018-as év nagy szakmai eseménye volt a Szövetségnek a november 22-i országos rendezvénye:
„Honvédelmi nevelés a sport látószögéből” című konferencia, ahol az egyes szakterületek vezető
személyiségei adtak tájékoztatást, előadás formájában az ország különböző településeiről összejött,
több mint 400 fős érdeklődőnek. Az egész napos rendezvény délutánján a részvevők három
szekcióülésen dolgozták fel, beszélték meg az előadásokon hallottakat, és mentek bele egyes részletek
kitárgyalásába.
A Honvédelmi Sportszövetség megalakulása óta, ahol az MTTOSZ alapító tag, nem volt ilyen súlyú,
reprezentatív rendezvény. Szövetségünk pályázat útján elnyert pénzből, általános vélemény szerint,
magas színvonalú rendezvénnyel járult hozzá a honvédelmi nevelés és a sport kapcsolatának
megfogalmazásában, útkeresésében. A rendezvényen elhangzott előadásokból, valamint a
szekcióülésen elhangzott kiselőadásokról egy kiadványt adunk ki, éppen az ügy jelentőségére
tekintettel.
Az MTTOSZ tevékenységéhez hozzátartozik a karácsonyt váró gyermekrendezvény szervezése néhány
héttel Karácsony előtt. 2018. évben is nagy gondossággal készült a szervező bizottság erre az
eseményre, kiegészülve a BKV TTE lelkes aktivista csoportjával. Ez alkalommal is, a BM Nemzeti
Bűnmegelőzési Tanáccsal együttműködve, az ORFK Rendészeti Szervek Kiképző Központjának nagy
sátrában rendeztük a gyermek sport vetélkedőt az iskolák között. Vidékről és a Fővárosból 13 csapat
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indult a csapatversenyen. A sportdélelőttöt színesítette a Kőbányai Sportklubok és Sportszervezetek
Szövetsége által szervezett kulturális program. A színpadon a lánycsapatok élvezetes, akrobatikus
elemeket tartalmazó táncszámokat, versenytáncot mutattak be.
Minden versenyen részt vevő csapat az MTTOSZ különdíjaként egy Canon nyomtatónak örülhetett.
A rendezvény sikeréért sokat tettek támogatóink, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács, a Magyar
Autóklub, az Eisberg Kft., és Szabó Éva személyes adományával. Komoly segítséget nyújtottak a BKV
TTE aktivistái, akik kiválóan megszervezték részvevő iskolák ásványvíz kiszolgálását, valamint az
étkezési csomagok összeállítását és kiosztását.
A rendezvény fővédnökei voltak: dr. Pintér Sándor belügyminiszter, dr. Simicskó István kormánybiztos,
a Honvédelmi Sportszövetség elnöke, dr. Szabó Tünde országgyűlési képviselő, az EMMI Sportért
Felelős Államtitkárság államtitkára, valamint védnökként dr. Hatala József a BM Nemzeti
Bűnmegelőzési Tanács elnöke.
Általános a vélemény, hogy 2018-ban az MTTOSZ előbbre lépett a sport-szakmai munka szervezése
ügyében. Tevékenységéhez, különböző pályázatokon való részvétellel szerezte a támogatásokat. Így,
sikeresen pályázott a NEA pályázatokon, ahol az alaptevékenységéhez és a szakmai programjaihoz
anyagi támogatást nyert el. A Honvédelmi Sportszövetség által kiírt pályázatokon is eredményesen
pályázott. Mind ezek az eredmények is azt mutatták, hogy a pályázatokat elbíráló szervezetek is
pozitívan értékelték szövetségünk szakmai törekvéseit.
Végül, de nem utolsó sorban, nem hagyhatjuk ki a beszámolóból az elnökség tagjainak társadalmi
munkáját. Elmondható, hogy rendezvényeink sikereinek ők a fő letéteményesei. Rendkívül sokat tettek
a közös siker érdekében. A rendezvényeken versenybírói szerepeket vállalva, aktívan részt vettek a
versenyek lebonyolításában, azt megelőzően, a versenypályák kialakításában. Nélkülük, nem lehetett
volna, kellő anyagiak híján, eredményesen versenyt rendezni.
Az elnökség tagjaitól a jövőben azt várjuk, hogy a működési területükön végzett munkáról az operatív
szóbeli tájékoztatás mellett, éves szinten legalább egy alkalommal, rövid, írásos beszámolóban is
értékeljék a területen végzett munkát.
2018-ban 37 tagszervezetet tartottunk nyilván. A tagszervezetek segítése, támogatása akkor válhat
aktívabbá, ha több információval rendelkezünk tevékenységükről. Van ezen a területen is előbbre
lépés. A BKV TTE elnökén kívül, a Zirc-i Lövészklub is rendszeresen megküldi éves verseny tervét,
esetenként kéri, hogy a versenyek eredmény jegyzékét helyezzük el a honlapunkon. A Kőbányai
Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége is rendszeresen elküldte meghívóját az esedékes
rendezvényükre, miként a Fejér Megyei TTE elnöke is meghívja az MTTOSZ vezetését az Obsitos Lövész
versenyére. Ezek jó példák voltak az elmúlt évben. Ezt a kapcsolatot kell még hatékonyabbá tenni
2019-ben.
Az MTTOSZ elnöksége kéri a Közgyűlést, hogy fogadja el a 2018. évi szakmai munkáról szóló
beszámolót.
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Budapest, 2019. április 26.
Prof. Dr. Borbély Attila
elnök

