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Beszámoló
az MTTOSZ 2021. évi szakmai tevékenységéről

Tisztelt Küldöttgyűlés!
Az MTTOSZ elnöksége a január 21-i, - elnökségi ülés tartása nélkül, az internet
segítségével, a ZOOM alkalmazás igénybevételével hozott elnökségi döntések sorában
fogadta el a 2021. évi munka és rendezvény tervét. Ezen az ülésen is nyilvánvaló volt, hogy
szakmailag nehéz helyzetbe kerül a Szövetség. Az országos járványhelyzet alakulása miatt,
teljes bizonytalanságban fogadta el az elnökség a munkatervét.
A március 4-i elnökségi ülésen, amelyet ugyancsak interneten keresztül tartottunk meg,
egyértelművé vált, hogy a tavaszi iskolai hónapokra tervezett MTTOSZ-MSSZ
Tehetségkutató Lövészversenyt nem lehet megrendezni a pandémia miatt. Előzetesen,
természetesen egyeztettünk erről az MSSZ vezetőivel. Egyértelmű közös állásfoglalás
született a témában: az akkori országos járvány helyzetre tekintettel, egyik szövetség sem
vállalta annak felelősségét, hogy bárki is megbetegedjék a lövészversenyen szerzett
vírusok miatt. Az MSSZ főtitkárával abban maradtunk, hogy a kora őszi, még meleg
hónapokban, ahogy erre lehetőség lesz, megrendezzük a VI. Görgey Lövész Kupa
sorozatot az általános és középiskolás fiatalok számára.
,
A 2021. május 27-i, 2020. évi beszámoló küldöttgyűlés előterjesztéseit, a rendkívüli
járvány helyzetre vonatkozó jogszabályok szerint, a tagszervezetek összehívása nélkül, az
MTTOSZ elnöksége fogadta el, két ütemben. Először, a május 20-i elnökségi ülés vitatta
meg a 2020.-ban végzett munkát és javasolta elfogadásra a mérlegbeszámolót, továbbá a
2021. évi költségvetés tervezetet, majd a május 27-i küldöttgyűlés helyett, nevében
véglegesítette ezeket a dokumentumokat.
Rendezvények, amelyeket az MTTOSZ 2021.-ben megtartott
A nyári hónapokra visszaszorult országos pandémia lehetővé tette, hogy augusztusban
megrendezzük a „Kárpát-medence magyarlakta településeinek XXVII. csapat virtus
vetélkedője” elnevezésű rendezvényt. Gondos előkészületek után, a verseny Budapesten,
Kőbányán, a Kocsis Sándor Sportközpontban és a szomszédos Csajkovszkij parkban került
lebonyolításra. Izgalmas versenyt vívtak ez úttal is a Kárpát medence virtus mesterei.
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2021. augusztus utolsó szombatján mérték össze erejüket a hagyományos virtusvetélkedő
hét összeszokott csapata a Magyar Technikai és Tömegsportklubok Országos
Szabadidősport Szövetsége (MTTOSZ) versenyén. A 27 éve indult rendezvénysorozat
eseménye biztató a folytatás szempontjából, melyről Kovács Róbert Antal, Kőbánya
polgármestere is szólt az esemény megnyitóján.
Ezen a rendezvényen a látványos erőkifejtés mellett ügyességre is szükség volt, mert
önvédelmi eszközök kezeléséről, a kerékpáros ügyességről és az összeszokottságról
egyaránt számot kellett adni. Az erős kezek és izmos karok kellettek a petrencés rúd
tartásához, a farönkök forgatásához és a Tesla X autó elhúzásához egyaránt.
A látványos versenyszámok legjobbjai közül 2021-ben a BKV SE „Körutazások”
csapatához került a fődíj kupa, melyet Pintér Sándor Belügyminiszter ajánlott fel. A
Kőbányai bringások csapata a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács serlegét vehette át Hatala
Józseftől, a tanács elnökétől.
A díjazott csapatok valamennyi tagjának tiszteletjegyeket adott át Borbély Attila, az
MTTOSZ elnöke a Millenárison rendezett „Világraszóló Bajnokaink” című kiállításra,
amely a 177 olimpiai aranyérmes előtt tisztelgett.
Beszámoló a VI Görgey Kupa 2021 évi Országos Utánpótlás Lövészversenyről
Az elmúlt években, így 2020.-ban és 2021 tavaszán a vírushelyzet miatt, nem tudtuk
megrendezni a Görgey Kupát. A szeptemberi iskolakezdés után, több iskola is sürgette,
hogy ha az országos egészségügyi helyzet engedi, mielőbb rendezzük meg a versenyt, mert
a fiatalok, a bezártság után, nagyon várnak egy ilyen típusú országos versenyre.
Egy kicsit részletesebben irok Szövetségünk szakmailag legfontosabb rendezvényéről.
Az elnökség jóváhagyó döntése után került meghirdetésre szeptemberben a VI. Görgey
Kupa. Valamennyi nyomdai termék, oklevél rendelkezésre állt, mert az elmúlt évben a
teljesen megszervezett versenyt kellett leállítani. A területi versenyek, döntők
megrendezésére 9 területi szervezet jelentkezett. Három terület lövészet vezetői, akik eddig
rendeztek elődöntőt, különböző okok miatt, nem vállalták a versenyrendezést.
A területi döntők végül is, eredményesen kerültek lebonyolításra. Egyes területeken nagy
érdeklődés mellett zajlott, máshol kevesebben indultak, de így is összesen 623 fő vett részt
a kilenc területi döntőn.
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A Területi döntők résztvevői
Pécsen
106 fő
Miskolcon
87 fő
Székesfehérváron 63 fő
Szegeden
36 fő
Zirc
24 fő
Ajka
134 fő
Komárom
60 fő
Budapest
50 fő
Püspökmolnári
63 fő
Összesen:
623 fő
A Komáromi döntőre összesen 168 fő nevezett, és 137 fő megjelent, és indult is a
versenyen..
Az első sorozat 10,15 kor indult. Mivel 7 sorozat volt 30 perces lő idővel, 10 perces
átallásokkal, a fegyelmezett és jó szervezésnek köszönhetően, még a későn jövők
bevárásával is, a 7. sorozatot 13,45 kor indította főversenybíró.
A díjak átadására Horváth Zsolt urat kértük fel, aki Komárom Esztergom Megyei
Sportlövők, és a Komárom Város Sport Hivatalának elnöke. A díjátadáson segédkezett
Antal László elnökségi tagunk és Szabó Péter elnökségi tagunk, a Lövész Szakcsoport
vezetője.
Végezetül az eredmények és az egyes versenyszámok résztvevői.
Kategória
Általános iskolás fiú rugós fegyverrel
Általános iskolás lány rugós fegyverrel
Általános iskolás fiú gázos fegyverrel
Általános iskolás lány gázos fegyverrel
Középiskolás fiú rugós fegyverrel
Középiskolás lány rugós fegyverrel
Középiskolás fiú gázos fegyverrel
Középiskolás lány gázos fegyverrel
Open kategória
Összesen

induló létszám
16 fő
9 fő
17 fő
12 fő
30 fő
27 fő
10 fő
14 fő
2 fő
137 fő

legjobb eredmény
155 kör
149 kör
172 kör
177 kör
167 kör
150 kör
167 kör
165 kör
167 kör
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Összességében megállapíthatjuk, hogy egy nagyon eredményes és jól szervezett
versenysorozat országos döntőjét bonyolítottuk le a komáromi városi lőtér dolgozóinak
segítségével.
A váratlanul felmerült személyi nehézségeket helyettesítésekkel és a fiatalabb lelkes
emberek, testnevelő tanárok beugrásával sikerült megoldani. E nélkül nem sikerült volna
ilyen eredményesen és jól szervezetten megrendezni a VI. Görgey Kupát.
Különösen is büszkék vagyunk Miskolci Julianna nemzetközi bíróra, Borbíró Attila
Budapesti testnevelő tanárra, Szűcs Valériára, aki a regisztrációt intézte. Ugyancsak
kiemelkedő teljesítményt nyújtott Szűcs Gábor értékelő bíró, Csicsmann János, sárisápi
testnevelő, Beke Zoltán bonyhádi testnevelő tanár, Szabó Tibor, Nagy Zoltán pápai
ügyintéző, Posztós András testnevelő tanár, Kajtár János és Szellem Tamás Ajkáról. A
részletes beszámoló végén, de nem utolsó sorban Antal Lászlót kell megemlíteni, aki
indítóbíróként jeleskedett.
Tisztelt Küldöttgyűlés! A megszokottnál több időt fordítottam a Magyar Sportlövők
Szövetségével közös rendezvényünkkel. Úgy gondoltam, hogy nagyon is megérdemlik a
sportlövők ezt a törődést. Két járvány helyzet közötti időben, az Ő lelkes munkájuk révén,
több mint 600 általános és középiskolás fiúnak és lánynak tudott az MTTOSZ és az MSSZ
közösen lehetőséget adni, hogy megszeressék a sportlövészetet. Az eredményeiket jó
szívvel leírtam, mert kezdő fiatalokról, sportolókról van itt szó. A következő versenyeken,
ha lesz mód rá, biztos javítani fognak egyéni teljesítményeiken.
Végül, néhány mondattal kitérnék arra az eseményre, melyet ugyancsak több mint
huszonöt éve, minden évben nagyon várnak az általános iskolás kisdiákok. A “Mosolyt az
Arcokra, Melegséget a Szívekbe” kulturális és sport rendezvényről van szó.
Épphogy befejeződött novemberben a lövész versenysorozat, és lezajlott az országos döntő
is, az MTTOSZ szakemberei már a Karácsonyt váró gyermekverseny megrendezésén
dolgoztak a Kőbányai Sportszövetség aktivistái bevonásával, amikor az országos vírus
helyzet súlyosbodása miatt, le kellett állni a rendezvény szervezésével. 2021-ben is, miként
2020-ban is elmaradt a gyerekek által nagyon várt sportesemény. Ez az egészségügyi
helyzet az országból 450 általános iskolás diák és 50-60 kísérő tanár programját hiusította
meg.
Összefoglalva az MTTOSZ 2021. évi sport szakmai munkáját, a fentiekből remélem
kiderült, hogy az éves rendezvény programunkból, csak töredékét tudtuk megszervezni,
lebonyolítani. A legjelentősebb évi négy rendezvényünkből csak kettőt sikerült teljesíteni.
Voltak azért sikeres közös lőversenyeink a METRÓ lőtéren a BKV TTE-vel, ugyancsak
részt vettünk a hévízgyörki sportnapon, ahol elnökségünk tagjai 9 versenyszámban
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küzdhettek meg a győzelemért. Németh József elnök úr mellett, Lebek Péter könyvelőnk
ért el jó eredményt ezen a közös sportnapon.
Végül, meg kell említenem a Fejér megyei TTSZ elnökének, Antal László elnökségi
tagunk által immár közel húsz év óta, évenként szervezett lőversenyét az “Obsitos Lövész
Kupát”, melyen rendvédelmi szervezetek lövészetet szerető aktivistái vesznek részt. 2021.
október 9-én még meg tudták rendezni ezt a tömegsport eseményt, amelyet három év óta a
Szövetségünk is támogat.
Az MTTOSZ civil szervezet, 39 tagszervezettel működik. Anyagi támogatáshoz
pályázatok útján jutunk. A Nemzeti Együttműködési Alap és a Honvédelmi Sportszövetség
pályázatain indultunk el 2021. évben. Ezen kívül, a Magyar Sportlövők Szövetségével van
érvényes együttműködési szerződésünk, amely alapján, anyagilag is támogatják közös
rendezvényeinket.
Kérem a T. Küldöttgyűlést, hogy fogadja el szakmai beszámolómat.
Dr. Harcsár István
főtitkár
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