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Beszámoló
az MTTOSZ 2020. évi szakmai tevékenységéről
Tisztelt Közgyűlés!
Az MTTOSZ elnöksége 2020. január 23-i elnökségi ülésén fogadta el az éves szakmai
tevékenységről szóló programját, meghatározva a megrendezésre kerülő versenyekre,
rendezvényekre való felkészülések menetrendjét. Ennek jegyében ült össze február 13-án az
MTTOSZ Lövész Szakbizottsága, hogy jóváhagyják a VI. Görgey Artúr országos diák lövész
kupa lebonyolításának szakmai versenykiírását és a területi döntők, valamint az országos döntő
időpontjait. Már az első, zirci területi versenyt sem tudtuk megrendezni március 21-én, a kialakult
súlyos vírus helyzet miatt. A Kormány rendeletet hozott az iskolai sportfoglalkozások, beleértve
a délutáni sportszakkörökben folyó tevékenység beszüntetésére a gyorsan terjedő járvány
megakadályozása érdekében.
A 2020. évre tervezett VI. Görgey Artúr országos diák lövész kupát, valamint az októbernovember hónapokra tervezett Fiatal Tehetségek lövész versenyét is el kellett halasztani a
pandémia terjedése miatt. Ugyanígy jártunk az általános iskolák számára tervezett
hagyományos Karácsonyt váró sport és kulturális rendezvényünkkel is. Az MTTOSZ számára
szinte ellehetetlenült a fő szakmai tevékenységének a folytatása, az iskolások, diákok számára
rendezendő csapatversenyek lebonyolítása. A vírus elleni védekezés majdnem minden
tevékenységünket felülírta.
Az elnökség, elnökségi ülések megtartása nélkül, írásbeli, szavazati úton hozta meg döntéseit.
Így történt ez a 2019. évi tevékenységről beszámoló közgyűlés vonatkozásában is. A
mérlegbeszámolót, az FB jelentést, a szakmai beszámolót és a 2020.évi költségvetést is a
vonatkozó kormányhatározat felhatalmazásával az elnökség fogadta el egyöntetű szavazással,
május 28-án. Ezt erősítette meg, a szeptember 10-i közgyűlés, melyen a tagszervezetek
képviselőinek 60%-a vett részt és szavazott a május 28-ai elnökség által hozott határozatok
mellett. Kiegészítés, ellenszavazat nem volt.
Rendezvények, amelyeket megtartottunk, és sikeresen lebonyolítottunk
Az MTTOSZ szoros együttműködésben a BKV TTE vezetésével, különösen is Németh József
elnök úrral, szövetségünk alelnökével, évek óta több közös lövész verseny rendezésében,
bonyolításában vettünk részt. Így volt ez tavaly is, amikor a lehetőségeket megragadva, a
biztonságos lövész verseny körülményeket biztosítva, az év során három közös rendezésű
lövész versenyt tudtunk megszervezni és lebonyolítani.
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A pandémia miatt, az eredeti kiírásoktól eltérően, csúszással, július 15-én rendeztük meg a
„Budapest Kupa” sportpisztoly, a központi gyújtású és nyíltirányzékú kispuska minősítő lövész
versenyt.
A különböző kategóriákban 84 versenyző vett részt, az első helyezettek nyolcan, serleget, a
helyezettek érmeket és oklevelet kaptak.
Augusztus 5-én sikerült lebonyolítanunk a „Köztársasági Kupa” lövész és darts versenyt, felnőtt
versenyzőink számára, mely nagy érdeklődés mellett zajlott.
Jellemző a verseny iránti érdeklődésre, hogy közel 100 fő vett részt a versenyeken. Itt is a
győztesek serleg jutalomban részesültek, míg a helyezettek érmet és oklevelet kaptak
eredményes szereplésükért.
Október 21-én, fertőtlenített lőtéren, biztonságos verseny környezetben bonyolítottuk le a BKV
TTE-vel közösen a „Budapest Kupa” sportpisztoly, központi-gyújtású és nyíltirányzékú kispuska
minősítő lövész versenyt. 97-en vettek részt a versenyen. Az első helyezettek, 13-an serleget,
a helyezettek érmet és oklevelet kaptak. Nagyszerű érzés volt hallani, ahogy a résztvevők
dicsérték a versenyrendezést, a magasfokú biztonságot adó körülményeket, melyet Németh
József és csapata teremtett a versenyzők számára.
Az MTTOSZ és a BKV TTE szoros együttműködését jól tükrözi a július 23-án rendezett, közös
„Hévízgyörk-i Sportnap” is. Az MTTOSZ-al hatodik alkalommal közösen rendezett szabadtéri
jeles esemény megtartását a vírus helyzet sem tudta megakadályozni. A vidámság, a jó
hangulat, a mozgás, az elzártság utáni találkozások öröme és a versenyek iránti fokozott
érdeklődés eredményezte, hogy 10 versenyszámban mérhették össze erejüket, ügyességüket
a résztvevők. Lövészet, csúszó-korong, darts, lengőteke, súlylökés, 11-es rúgás, célbadobás,
íjászat, asztalitenisz versenyszámok mellett tizedik számként ultiban is megmérkőzhettek
egymással az ulti szerelmesei.
A sportnap szervezésében kiemelkedő szerepet vállalt magára Kakas Mihályné és a főszakács
feladatát betöltő Fazekas K Ede.
A rendezvényről nagyon jó véleménnyel volt elnökünk, prof. dr. Borbély Attila, aki kedves
szavakkal megköszönte a közös sportnap résztvevőinek és szervezőinek a jelenlétet és a szép,
tartalmas időtöltést. Hangsúlyozta, a két szervezet között tovább erősödött a kapcsolat. Erre a
barátságra a jövőben is építeni lehet, mint ahogy pl. éveken keresztül a Karácsonyt váró
rendezvényünken is, a BKV TTE kollektívája, rendszeresen megszervezte a közel 500 fős
általános iskolások csapatversenyén az üdítők és élelmiszer csomagok összeállítását és
kiosztását. Nagyon jelentős ez az önként felajánlott segítség a mi rendezvény szervezőinknek,
amit az MTTOSZ elnöksége is nagyra értékel.
Összegezve a BKV TTE vezetőségével való együttműködésünket, örülünk, hogy a pandémia
idején is, sikerült az MTTOSZ-nak három lövész rendezvényen aktívan részt vennie.
Vidéken, Püspökmolnáriban Piri Tamás elnökségi tagunk által szervezett három programból
csak egy tudott realizálódni. 2020. februárban még meg tudták szervezni és magas szinten
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lebonyolítani a Magyar Honvédség Vas megyei Területvédelmi Divíziójának kiképzési
lőgyakorlatait a Püspökmolnári Szabadidősport Klub lőterén.
A Honvédelmi Többtusa néven hirdetett versenyt már központi utasításra el kellett az
egyesületnek halasztania, miként a július 25-ére tervezett regionális területi lövész
versenysorozatot is le kellett mondaniuk a vonatkozó kormányrendelet értelmében.
Piri Tamás beszámolója szerint, két általános iskolában a Vasvári Körzeti Általános Iskolában
és a Gárdonyi Géza Általános Iskolában májusig, amíg lehetett, kéthetente másfél órában
honvédelmi lövészeti oktatásokat tartottak. Elnökségi tagunk elmondása szerint, komoly
érdeklődés volt tapasztalható a lövészeti képzés és a honvédelmi ismeretek iránt.
A Fejér megyei TTE hagyományos szeptember végi Obsitos Lövészversenye, melyet az
MTTOSZ is támogat, ugyancsak elmaradt az országos vírus helyzetre tekintettel.
A 2020. év nagy sikerét hozta a csúszó-korongozók számára a márciusi Essenben
megrendezett Csúszó-korong Világbajnokság B Divíziójában elért csapat bronzérem. Rendkívül
nehéz körülmények között készültek versenyzőink a világversenyre. A 2019. évi Európa
Bajnokságon elért harmadik helyezés megismétlése, nagyszerű sportteljesítmény volt. A
magyar csapat kiutazását és felkészülését a BKV TTE és az MTTOSZ is szponzorálta.
Elnökségi tagunk, Mihalovics Bertalan a Magyar Csúszó-korong Szövetség elnöke, a magyar
csapat kapitánya és vezére remélni szeretné, hogy a vírus helyzet javulásával 2021 év második
felében folytatni tudják jó teljesítményüket, és részt vehetnek majd a nemzetközi küzdelmekben.
Tisztelt Közgyűlés!
Kérem, fogadják el az MTTOSZ 2020. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolót, amely
egy rendkívüli, világjárvány idején zajló, nagyon kevés megrendezett sporteseményünkről szólt.
2020. év nagy részében a lakósság, a szabadidősport részvevői egészségének védelme
érdekében hozott kormányintézkedések nem adtak lehetőséget, főleg az iskolai
sportrendezvények vonatkozásában, a hagyományos versenyeink megszervezésére.
Csak remélni tudjuk, hogy 2021. év második felében, ősszel lehetőség nyílik néhány elmaradt
sportrendezvényünk pótlólagos megrendezésére, természetesen a pandémia kedvező
alakulása esetén.
Budapest, 2021. 05. 11.
Készítette: Dr. Harcsár István főtitkár
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