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Beszámoló
az MTTOSZ 2017. évi szakmai tevékenységéről

Tisztelt Közgyűlés!
Újabb év telt el a tavalyi közgyűlésünk óta. Sok minden változott a szövetség életében, pozitív előjellel.
Az előttünk ismert, több éves tartozásokat rendeztük, a szállítókat kifizettük. Az adóhatóság felé sem
tartozunk, rendben megtörténnek a havi adó- és járulék befizetések. Három év megfeszített pénzügyi
konszolidációs munka után, azt gondoltuk, hogy nem eshet ki újabb csontváz a szövetség korábbi
szekrényéből. Tévedtünk. Az MTTOSZ leváltott elnöke, Budai úr 2011-ben 2.4 millió Ft hitelt vett fel a
Budaörs 146 Kft ügyvezetőjeként a Kft részére, oly módon, hogy készfizető kezességet vállalt az
MTTOSZ nevében, mint a szövetség elnöke, az elnökség tudta nélkül, ugyanígy a saját maga részéről is.
Miután, a Budaörs 146 Kft a hitel részleteinek nagy részét nem fizette vissza, a CIB Bank 2016. év
végén a lejárt követelést eladta a Lombard-Zala Pénzügyi Kft-nek, a követelés behajtásokkal foglalkozó
cégnek. A Lombard-Zala ügyvezetője 4 millió 562 ezer forintot követelt a szövetségünktől, mint kész
fizető kezestől a vissza nem fizetett tőkeösszegért és az elmaradt kamatokért. Dr. Szieben alelnök úr
hatékony tárgyalás technikájának köszönhetően, végül is, 2.1 millió Ft megfizetésében egyezett ki a
behajtáskezelővel, mely összeget a szövetség négy részletben egyenlítette ki. Továbbra is, szoros
elszámolású, szigorú költséggazdálkodást folytatunk. Nem is tehetünk mást.
A nem várt pénzügyi kihatások ellenére is, három országos rendezvényt szerveztünk, amelyből az egyik,
a diákokat megszólító III. Görgey Artúr Országos Lövész Kupa sorozat, egy tízhelyszínes területi
döntővel megtartott, országos döntő volt.
A III. Görgey Artúr országos légpuska lövész verseny, melyet a 10-18 éves iskoláskorú fiatal lányoknak
és fiúknak rendeztünk, a területi döntőket nagyon nagy érdeklődés mellett bonyolítottuk le, március és
április hónapokban. 60 településről és a főváros 10 kerületéből összesen 543 fő vett részt a versenyeken.
A területi döntők, mint 2016. évben is, minden esetben a területi tagszervezetek kiváló szakmai
felügyelete és a gyerekekre irányuló maximális figyelme mellett, jó hangulatban és rendben zajlottak.
Baleset, sérülés egyetlen esetben sem történt.
A verseny döntőjét május 13-án rendeztük Ácson. A lőversenyt a Magyar Sportlövők Szövetsége anyagi
támogatásával, szövetségünk lövész szakcsoportjának szervezésében bonyolítottuk le. A szervezők a
területi döntők eredményei alapján 151 főt neveztek az országos döntőre, ahol 122 versenyző tudott
regisztrálni. Végül, 118 versenyzőnek volt érvényes lőlap eredménye. A fiúk és lányok versenyében
nyolc kategóriában hirdettünk győzteseket. A döntő kiváló, verseny körülmények között zajlott. A
helyezettek érmet, oklevelet, a győztesek kupát és különböző felajánlott értékes tiszteletdíjakat kaptak.
A verseny döntőjét az MTTOSZ elnöke mellett megtekintette a társrendező részéről Sinka László úr, a
Magyar Sportlövők Szövetségének főtitkára is.
Szövetségünk számára nagyon fontos volt a III. Görgey verseny sikeres megrendezése, mert ez egyrészt,
alapot nyújtott arra, hogy 2018. évre is kiírjuk ezt az iskolások körében nagyon népszerű
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versenysorozatot, másrészt a velünk szorosan együttműködő MSSZ felé is bizonyítottuk a
rátermettségünket a tömeges, nagy létszámú versenyek lebonyolítása tekintetében. A jövőben, akár más
események rendezése kapcsán is számíthatnak ránk. Sinka úr elismerően nyilatkozott a magas
színvonalú szervező munkáról. Biztosította Borbély Attila elnök urat a jövő évi IV. Görgey Kupa
támogatásáról.
Sport szakmai munkánk másik, kiemelkedő eseménye évtizedek óta az
virtusvetélkedőjének a megszervezése, a ”Kárpát-medence magyarlakta
virtusvetélkedője” volt.

erős emberek
településeinek

2016-ban egy új, vonzó helyszínt kerestünk a Balaton partján, Balatonszárszón. 2017-ben, ugyanitt
Balatonszárszó Önkormányzatával szoros együttműködésben, a polgármester Dorogi Sándor fontos
szerepvállalásával augusztus 12-én, szombaton 10 csapat részvételével a szárszói strand területén
megrendezhettük a 24. alkalommal kiírt virtus vetélkedőt. A 2016 évi tapasztalataink alapján, 2017-ben
változtattunk a verseny lebonyolítási rendjén. Egynaposra változtattuk a rendezvényt.
A verseny kiírásában, a versenyszámok tekintetében is több változást hoztunk, mely a több mint két
évtizede zajló csapat vetélkedő megújítása, érdekesebbé tétele érdekében történt. Szakembereink
közelebb hozták az élethez, a helyszín adottságaihoz a versenyt. A hagyományos erős emberek sportja
átalakult ezen a versenyen. Azzal, hogy az MTTOSZ alapító tagja lett a Honvédelmi Sportszövetségnek,
igyekeztünk a versenyünkbe beépíteni az ún. honvédelmi sportokat is. Az erőt igénylő versenyszámok
mellé bekerültek más új versenyszámok, mint pl. a csúszó-korong táv- és céldobás, a lövészet, a
bűnmegelőzéssel kapcsolatos tesztkérdőívekre történő helyes válaszok, a KRESZ pályán történő
ügyességi kerékpározás versenyszámok. Ígéretünk szerint, megújult a verseny. Élvezetesebbé és
érdekesebbé vált a csapatok közötti küzdelem. Tovább kell haladni a vetélkedő megújításának útján.
Nagyon sokat segítettek a szárszói rendezvény sikeres lebonyolításában a már említett önkormányzati
munkatársakon kívül, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács és a Magyar Autóklub szakemberei is.
Az év harmadik nagy eseménye, az ugyancsak hagyományos, évek hosszú sora óta megrendezésre
kerülő, karácsonyt váró gyermekrendezvényünk, a „Mosolyt az Arcokra, Melegséget a Szívekbe”
jótékonysági rendezvény volt. Ezt a vidám sport délelőttöt, december 9.-én, Budapesten az ORFK
Rendészeti Szervek Kiképző Központjának nagytermében, az ország számos kistelepüléséről érkező,
nagycsaládokban, vagy nevelőotthonokban élő, sok esetben többszörösen hátrányos helyzetű általános
iskoláskorú gyerekeknek szerveztük. A sportvetélkedő mellett lehetőségük volt találkozni több híres
magyar sportolóval, akik élménybeszámolókkal tették színesebbé a rendezvényünket. Üde színfoltot
jelentettek – tagszervezetünk - a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetségének
szervezésében fellépő lány táncegyüttesek színvonalas bemutatói. A vetélkedő népszerűségét mutatja,
hogy 2017-ban közel 450 kisdiák számára tettük vidámmá a karácsony-várást. A győztes és a részt vevő
csapatok érem, és kupa- díjazásban valamint számtalan ajándéktárgy jutalomban részesültek, melyek
közül is kiemelhetjük a HP multi-funkciós nyomtatót, melyet mind a 13 részvevő iskola csapata
átvehetett.
A rendezvény sikeréért sokat tettek támogatóink, a BM HEROS Zrt., az E.ON Hungária Zrt., a Nemzeti
Bűnmegelőzési Tanács, a Magyar Autóklub, és az Eisberg Kft. képviselői. Hagyományosan, komoly
segítséget nyújtott a BKV TTE lelkes csapata, akik a gyerekek étkezési csomagjait állították össze,
valamint az ásványvízosztást végezték.
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Összefoglalóan elmondhatjuk, nagyon fontos volt számunkra, hogy rendezvényeinket fővédnökökként
támogatták dr. Pintér Sándor belügy-, és dr. Simicskó István honvédelmi miniszter urak, és az EMMI
részéről a Sportot felügyelő államtitkár asszony, dr. Szabó Tünde is.
Örömmel számolhatunk be arról, szövetségünk életében előrelépés történt a tekintetben is, hogy
elnökségi tagjaink szakterületeiknek megfelelően aktívan részt vettek a szakmai munkák, a versenyek
szervezésében és lebonyolításában. Rendszeresen bevállalták többek között az egyes versenyszámok
bírói feladatainak ellátását.
Változatlanul nagy segítséget jelentene az Irodának, ha az elnökségi tagjaink a működési területükön
végzett munkáról éves szinten egy rövid beszámolót készítenének. Ily módon még jobban kitűnne, hogy
milyen szerteágazó feladatokat látnak el területeiken elnökségi tagjaink. Nagyon sokat segít e
tekintetben is Németh József alelnök úr, aki rendre elküldi a BKV TTE éves értékelő jelentését és a
következő évi rendezvény tervét, amelyben több, szövetségünkkel közös események is szerepelnek.
Befejezésül, jóleső érzéssel tapasztalhatják, hogy sokat változott az MTTOSZ honlapja, előnyére. Itt,
rendszeresen megtalálhatók a legfrissebb, szövetségünket érintő írások, információk, hírek. Törekedünk,
hogy tagszervezeteink számára is megfelelő felületet biztosítsunk a weblapunkon. A szerkesztő Papp
Ágoston úr készségesen áll szolgálatunkra. Tagszervezeteink közül a zirciek éltek a legtöbbször az
internet adta lehetőségekkel. E beszámolóban is arra biztatnám tagszervezeteinket, hogy éljenek ezzel a
fontos információs lehetőséggel. Ezzel a területükön élő sporttársaiknak is segítenek, ám mi, a szövetség
is gazdagodunk a legfrissebb információk közreadásával.
Célunk, egyben feladatunk, hogy a jövőben még inkább szolgáljuk tagszervezeteink érdekeit. Bővítsük
szakmai munkájuk, rendezvényeik körét. Emeljük ezek színvonalát. Ennek egyik fontos követelménye,
el kell érni, hogy tagszervezeteink küldjék meg programjaikat a szövetségnek.
Különösen fontos az együttműködés szorosabbá tétele a tagszervezetekkel most, amikor a szövetségünk
36 tagszervezete közül, az MTTOSZ-t is beleértve 10 tagszervezetünk is tagja lett a Honvédelmi
Sportszövetség Technikai Sportokért és a Gépjárművezetés Oktatásért felelős szakmai tagozatnak,
melynek tagozatelnöke Prof. Dr. Borbély Attila HS alelnök, szövetségünk elnöke.
Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el az MTTOSZ 2017. évi szakmai munkájáról szóló
beszámolót.
Budapest, 2018. május 11.
Készítette: dr. Harcsár István főtitkár
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