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Beszámoló
az MTTOSZ 2019. évi szakmai tevékenységéről
Tisztelt Közgyűlés!
A 2019.-ik év, nagyon fontos év volt a Magyar Technikai és Tömegsportklubok Országos
Szabadidősport Szövetség életében. A vezetőségnek lejárt az ötéves mandátuma és a tavalyi
beszámoló közgyűlésen új elnökséget és Felügyelő Bizottságot is kellett választania a
tagságnak. Ezen kívül, beérett az ötéves munka, amit a Lövész Szakbizottság végzett, ennek
eredményeként a Görgey Artúr Országos Diák Lövész Emlékverseny mellett, ősszel egy másik,
az MTTOSZ-MSSZ Tehetségkutató Verseny rendezésére is felkért bennünket a Magyar
Sportlövők Szövetsége. Pályázatokon vettünk részt és nyertünk pályázatainkkal.

2019. év kiemelkedő eseményei
1. Az V. Görgey Artúr Országos Diák Lövész Emlékversennyel kezdődött
az év verseny szezonja.
A 2019.évre 12 helyszínre nőtt a területi döntők helyszíneinek száma, köszönhetően az MSSZ
és az MTTOSZ anyagi segítségének. Ez a tény, jelentős többletmunkát igényelt, hiszen
többszöri tájékoztatást kellett adni az új helyszínek vezetőinek. Természetesen számukra is
biztosítanunk kellett a verseny plakátot, az emléklapokat, az oklevelet és a versenykiírást.
A versenyév megnyitása előtt 2019. január 17-én, egy nyitóértekezleten határoztuk meg a
feladatokat. Az értekezleten részt vettek az MTTOSZ és az MSSZ vezetői. Az értekezleten
hosszas vita után elfogadtuk a 2019 évi versenykiírást. A területi versenyek előre jelzett
időpontjai sokszor változtak és egy kivétellel április közepén kerültek megrendezésre. Ez is sok
gondot okozott, mert Szabó Péter a Lövész Szakbizottság elnöke csak az utolsó pillanatban
tudott rajtlistákat, lőállás beosztásokat elkészíteni.
A versenysorozat egyetlen komoly szervezői kudarca az egyik új helyszínen, Zalaegerszegen
történt. Nem kellő odafigyeléssel, az egész megye általános és közép iskoláit éríntő versenyen,
összesen 8 fő vett részt. Ez nem elfogadható a Zala megyei Sportlövő Szövetség vezetői
részéről. Ezért, aztán a Tehetségkutató verseny szervezésekor már nem kaptak felkérést a
területi versenyük megszervezésére.
Új színt jelentett a rendezvényeinken a Magyar Honvédség megjelenése. A Miskolci területi
döntőn, a helyi katonai toborzó iroda bemutatót és toborzót tartott. Az Ácson rendezett országos
döntőn a Komáromi toborzó iroda is tartott bemutatót és toborzót a döntő szünetében.
Általános tapasztalat, hogy ahol megfelelő a kapcsolat az általános és a középiskolákkal ott
nagyobb létszámot sikerült megszólítani. A területi fordulók esetében javasoltuk, hogy több
iskolát keressenek fel és több fordulóban rendezzék meg a területi versenyt. Ez több helyen is
sikerrel működött. Pl. Szegeden, 5 helyszínen rendezték a Görgey kupa versenyeket.
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Az Országos döntőre a nevezéseket előzetesen ellenőriztük és ennek kapcsán vettük észre, hogy
több helyszínről a nevezésekben több olyan fiatal is szerepelt, akik többszörös diákolimpia
győztesek vagy I-III helyezettek voltak. A szezonindító értekezleten erről hosszas vita után
olyan döntés született, hogy a Görgey Kupán ezek a fiatalok indulhatnak. Tekintettel arra, hogy
ettől függetlenül, ezt a témát utólag többen szóvá tették, úgy döntött a Szervező Bizottság, hogy
ezeknek a fiataloknak az eredményeit külön értékeljük, és külön díjazzuk. Ezzel, elejét vettük
a díjkiosztásokon korábban rendszeresen előforduló nézetkülönbségeknek.
Az V. Görgey Lövész Kupa résztvevőinek statisztikája a területi döntők szerint:
1. Nyíregyháza: Összesen 96 fő, ebből középiskolás fiúk 37 fő, középiskolás lány 44 fő,
általános iskolás fiú 15 fő. A résztvevők két gimnáziumban és 4 általános iskolában
tanulnak Nyíregyházán és Baktalórántházán.
2. Pestszenterzsébet (PeLE). Összesen 52 fő, ebből középiskolás fiú 14 fő, középiskolás lány
10 fő, általános iskolás fiú 20 fő, általános iskolás lány 8 fő. Rúgósfegyverrel lőtt 41 fő,
gázos fegyverrel 11 fő. Budapest 10 kerületéből 18 iskolából jöttek lőni a versenyzők.
3. Székesfehérvár: Összesen 62 fő, ebből középiskolás fiú 26 fő, középiskolás lány 7 fő,
általános iskolás fiú 21 fő, általános iskolás lány 8 fő. 8 középiskolából és 8 általános
iskolából, valamint 9 településről (Isztimér, Pázmánd, Sárszentmihály Zámoly, Vereb,
Sárkeresztes, Lepsény, Kincsesbánya, Székesfehérvár) jöttek a versenyzők.
4. Miskolc (MVSE): Összesen 85 fő, ebből középiskolás fiú 15 fő, középiskolás lány 12 fő,
általános iskolás fiú 24 fő, általános iskolás lány 23 fő. Légpisztollyal 11 fő, 34 gázos
fegyverrel és 40 rugós fegyverrel és légpisztollyal lőttek. A versenyzők 8 település 18
iskolájából érkeztek.
5. Bakonyszentlászló: Összesen 86 fő, ebből középiskolás fiú 0 fő, középiskolás lány 3 fő,
általános iskolás fiú 47 fő, általános iskolás lány 36 fő. 32 fő gázos fegyverrel és 54 fő
rugós fegyverrel lőtt. A területi döntőre 4 település 4 iskolájából érkeztek versenyzők.
6. Zalaegerszeg, Zala megye: Összesen 8 fő, ebből középiskolás fiú 1 fő, középiskolás lány 1
fő, általános iskolás fiú 4 fő, általános iskolás lány 1 fő. Légpisztollyal 1 fő lőtt. A
versenyzők Zalaegerszegről érkeztek 6 iskolából.
7. Pécs, Baranya megye: (két helyszínen) Összesen 69 fő, ebből középiskolás fiú 28 fő,
középiskolás lány 21 fő, általános iskolás fiú 18 fő, általános iskolás lány 2 fő. A
versenyzők 4 településről 5 középiskolából és 12 általános iskolából érkeztek.
8. Zirc: (két helyszínen) Összesen 93 fő, ebből középiskolás fiú 43fő, középiskolás lány 18
fő, általános iskolás fiú 25 fő, általános iskolás lány 7 fő. Rugós fegyverrel 38 fő indult,
gázos fegyverrel 55 fő lőtt. A versenyzők 11 településről és 17 iskolából érkeztek a
versenyre.
9. Szeged: Összesen 85 fő, ebből középiskolás fiú 51 fő, középiskolás lány 21 fő, általános
iskolás fiú 7fő, általános iskolás lány 6 fő.
Rugós fegyverrel indult 43 fő, gázos fegyverrel 42 fő A versenyzők 19 iskolából érkeztek,
és 5 településről. Szeged, Algyő, Békéscsaba, Hódmezővásárhely, Szentes.
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10. Szolnok MÁV Lövészklub: (három helyszínen) Összesen 141 fő, ebből középiskolás fiú
53 fő, középiskolás lány 37 fő, általános iskolás fiú 46 fő általános iskolás lány 5 fő Rugós
fegyverrel indult 132 fő gázos fegyverrel indult 9 fő A versenyzők 12 település 18
iskolájából érkeztek.
11. Komárom: (két fordulóban) Összesen 63 fő, ebből középiskolás fiú 21 fő, középiskolás
lány 18 fő, általános iskolás fiú 19 fő, általános iskolás lány 5 fő. A versenyzők közül 39
fő gázos, és 24 fő rugós fegyverrel indult. A versenyzők 7 település 11 iskolájából érkeztek.
12. Püspökmolnári: Összesen 47 fő, ebből középiskolás fiú 14 fő, középiskolás lány 5 fő,
általános iskolás fiú 23 fő, általános iskolás lány 5 fő. Valamennyi résztvevő rugós
légpuskát használt. A versenyzők 4 iskolából és 16 településről érkeztek.
Összefoglalva, 12 helyszínen, 887 fő vett részt az ország teljes területéről a Görgey Artúr
Országos Diák Légpuska Lövész Emlékversenyen. Ebből, középiskolás fiú 303 fő,
középiskolás lány 197 fő, általános iskolás fiú 269 fő, általános iskolás lány 106 fő,
légpisztolyos 12 fő.
A versenyzők 89 település 142 iskolájából érkeztek. A területi döntők szervezői jelentésekből
az látszik, hogy ahol komolyan vették a versenysorozat ötödik évfolyamát, ott kiépítették az
iskolai kapcsolatokat és meg tudták oldani a jelentős létszámnövelést.
Az Ácsi Országos Döntőre Zalaegerszeg kivételével 11 területi döntő helyszínéről érkezett
nevezés. A döntőre 187 főt neveztek, ebből 20 főt, a kísérleti légpisztoly versenyre. A
nevezések a versenykiírás szerint, rugós és gázos légfegyverre történtek, két korcsoportra
vonatkozóan, a fiúk és lányok között. A döntőre 164 fő regisztrált, ezen belül 22 pisztolyos
versenyző volt.
Az első ízben megrendezett kísérleti légpisztoly versenyre 20 fő nevezett, és a versenybíróság
még két fő nevezését elfogadta, így 22 fő vett részt.
Az országos döntő megnyitóján Németh József az MTTOSZ alelnöke röviden ismertette a
versenysorozat névadójának, Görgey Artúrnak az életútját, majd ezt követően megnyitotta a
döntőt. A vezető bíró ismertette a technikai tudnivalókat, majd Kelkó Balázs az MSSZ
technikai szakembere, ismertette a SIUS találatjelző kezelési utasítását, és be is mutatta azt.
A döntő 10 órakor megkezdődött, és 13.45 kor, az ötödik sorozat után rendben befejeződött. (A
40 lőállásos helyszínen, az utolsó sorozat 1- 22 helyén lőttek a légpisztolyosok, és a többi
lőálláson folytatódott a légpuska verseny.)
Az eredmények, hála a SIUS rendszernek, azonnal olvashatóak voltak a kivetítőn a találatok és
az eredménylista.
A verseny befejezésekor szinte azonnal kinyomtatásra és kifüggesztésre kerültek az
eredménylisták. Időt csupán a nagyszámú oklevelek kitöltése jelentette. Kisebb gondot a
csapatverseny értékelése okozta, a sok névcsere és a rossz nevezés miatt. Ezt az időt
kihasználva, egy profi vendég, egy komáromi lövészlány nagy sikerű bemutatót tartott, amelyet
követően, a résztvevőknek lehetőségük volt kipróbálni a versenyfegyverét.
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Megállapíthattuk, hogy a SIUS rendszer nagy sikert aratott. A versenyzők azonnal látták, hogy
lövésük hol érte a lőlapot. Utólag, és ez úton is nagyon köszönjük az MSSZ vezetőinek és Sinka
László főtitkárnak, valamint Kéri Attila versenyigazgatónak és Kelkó Balázsnak, hogy lehetővé
tették a legmodernebb találatjelző és értékelő rendszer használatát a versenyen.
Kelkó Balázs Ácson a döntő alatt, hiba nélkül kezelte a berendezést, amellyel nagyon
felgyorsult a verseny.
Az eredményhirdetésen az oklevélen kívül az I-III. helyezettek, kupát és plakettot kaptak. A
versenyzőknek 30 kupát osztottunk ki. Több vezető különdíjat ajánlott a legfiatalabb, a
legmagasabb 10 kört elérő a legjobb lány, és a legjobb csapat részére.
A diákolimpia I-III. helyezettjeinek versenyét, külön értékeltük és díjaztuk. A döntő résztvevői
fegyelmezetten versenyeztek. Reklamáció nem volt.
Összefoglalva a tanulságokat:
Sok versenyzőt neveztek a döntőre. 187 főt ezen belül 20 pisztolyos versenyzőt.
➢ Gyorsabb volt a regisztráció, készültek a szervezők és a résztvevők is.
➢ A rendezés, a SIUS kezelése, az eredmények és a találatok vetítése szinte tökéletes
volt. A kérdésekre, a változtatásokra azonnal pozitívan reagáltak a szakértők
➢ A versenyzők komolyan vették a döntőt és fegyelmezetten viselkedtek. A SIUS
kezelése is hibamentes volt részükről.
➢ A lövészeti bemutató és az azt követő szabad lövészet sikeres és tanulságos volt.
➢ A kupák szépek voltak. Az érem helyett adott emlék plakettok tetszettek a
díjazottoknak. A különdíjak is komoly elismerést váltottak ki.
➢ Eredményes volt a nevezett versenyzők előzetes ruházat és fegyver ellenőrzése, a
kiírás szerint. Nagy munka volt, de megérte.
➢ Az MTTOSZ és szakbizottsága ez alkalommal is kitűnőre vizsgázott, oly annyira,
hogy a Magyar Sportlövők Szövetsége rendes évi közgyűlésén Nagy György elnök
úr külön kitért a Görgey verseny sikeres rendezésére, és ott a helyszínen felkérte a
Szövetségünk jelen lévő vezetőit, hogy a Görgey verseny mintájára, még 2019-ben,
rendezzünk egy újabb lövész versenyt Tehetségkutató néven, az MSSZ anyagi
támogatásával.

2. Kárpát-medence magyarlakta településeinek csapat virtus vetélkedője
A határon túli és hazai települések és sportegyesületek Balatonszárszón augusztus 11-én is
megmutatták erejüket, kitartásukat és ügyességüket. Az MTTOSZ XXVI. alkalommal
megrendezett Virtusvetélkedőjén a hagyományos játékos, népies feladatok mellett honvédelmi,
bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági jártasságukról is számot adtak a versenyzők. 12
versenyszámban mérték össze tudásukat a csapatok. Ezek voltak: traktor-húzás, traktorgumi
forgatás, petrencésrúd tartás, szalmabála rakodás, zsákcipelés, csúszó-korong célba dobás,
kézigránátdobás, harci dobócsillag célba dobás, lövészet, óriás sítalpváltó futás, KRESZpályateljesítés, és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács ügyességi teszt versenye.
A „XXVI. Kárpát-medence magyarlakta településeinek virtusvetélkedője” fődíját a Tolna
megyei Bölcske csapata nyerte. A háromezernél kevesebb lelket számláló község igazolta ez
úttal is: ők voltak a legjobbak csúszó-korongban, petrencésrúd-tartásban, harci dobócsillag és
autógumi-köpeny hajításában, de még talicskatolásban is.
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Az egyesületi kategóriában indult BKV TTE csapatok nagyszerű versenyt vívtak. Az idei
eredményeik alapján lövészetben, gránátdobásban és a BM Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács
versenyszámában voltak a legjobbak.
A határon túli települések különdíját elnyert szlovák Csicser csapata fölényesen, nulla
hibaponttal nyerte a közlekedésbiztonsági KRESZ-versenyt, de honvédelemből is jelesen
végzett: - Bölcskével holtversenyben nyerték a katonai dobócsillag hajítást.
Az Települési és egyesületi verseny dobogósai az MTTOSZ serlegeit és érmeit, tárgy- és
könyvjutalmakat vehettek át, és minden versenyző oklevelet kapott.
Az összetett versenyben és az egyes versenyszámokban kimagasló eredményt elért csapatok is
szép díjakat vihettek haza, így Dr. Pintér Sándor belügyminiszter különdíját dr. Hatala József
nyugalmazott altábornagy adata át BÖLCSKE csapatának az összetett verseny első helyéért.
A dr. Simicskó István kormánybiztos, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke által felajánlott
serleget Prof. Dr. Borbély Attila, az MTTOSZ elnöke, a HS alelnöke adta át ENCSENCS
csapatának az összetett verseny második helyéért.
A Magyar Tartalékosok Szövetsége fedeles kupáját Simon Jójárt Sándor ezredes nyújtotta át a
CSICSER csapatnak az összetett versen harmadik helyéért.
A BKV TTE által felajánlott szép kékes díszítésű serleget a BKV HULK csapata, mint legjobb
BKV-s csapat kapta.
Társszervezőink, a BM Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács és a Magyar Autóklub is impozáns
serlegekkel és ajándékokkal jutalmazta versenyszámaik győzteseit.
A HM Zrínyi Kiadónak, valamint a Magyar Közelharc- és Kézitusa Szövetségnek
köszönhetően, értékes és tartalmas könyvekkel és ajándéktárgyakkal gazdagodhattak még a
résztvevők.
Jól eső érzéssel gondolunk vissza az év második legfontosabb rendezvényére, a nagy
hagyományokkal rendelkező virtusvetélkedő megszervezésére. Nem volt egyszerű dolog, mert
az eredeti terv, szombati versenyről szólt volna. Csakhogy a Kormány, hivatalos munkanappá
nyilvánította az augusztus 10-ei szombatot. Sokáig úgy nézett ki, hogy ez úttal nem tudjuk
megrendezni a versenyt. Ezért is volt nagy szó, hogy a másnapra, vasárnapra áttett vetélkedőre
szép számmal jelentkeztek csapatok.
Köszönjük a versenyzőknek és kísérőiknek a részvételt, a fegyelmezett és sportszerű
hozzáállásukat. Köszönjük támogatóinknak és Balatonszárszó Önkormányzatának, Dorogi
Sándor polgármesternek és kollégáinak, a Központi Strand csapatának, hogy immár harmadik
éve biztosították számunkra a Virtusvetélkedő megrendezéséhez szükséges helyet és
feltételeket. Köszönjük a média képviselőinek a tudósításokat versenyünkről, Narbutt Dária
fotósnak pedig, a kiváló képeket. Végül, de nem utolsó sorban köszönjük az MTTOSZ
vezetőségének és tagszervezeteinek a verseny előkészítésében és lebonyolításában vállalt
áldozatos és lelkes munkájukat, az egyes versenyszámok versenybírói szerepét.
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3. MTTOSZ-MSSZ Tehetségkutató Diák Lövész Versenye
A 2019. novemberben, először megrendezett MTTOSZ-MSSZ Tehetségkutató Diák Lövész
Versenyen a területi döntő versenyeken 517 fő kezdő lövész vett részt, akik most ismerkednek
a lövészsporttal. A versenyzők 138 iskolából és az ország 71 településéről érkeztek a területi
döntőkre.
A Székesfehérvári Országos Döntőre a területi döntők legjobbjai – I-III helyezettjei –
jelentkezhettek, így 155 főt neveztek a döntőre. A Területi Döntők helyszíneiről egy-egy
területi csapatot neveztek a területi döntők három legjobb versenyzőjéből, míg a legjobb iskolai
csapatban az az iskola indulhatott, ahonnan az iskola három legjobb versenyzője is bekerült a
verseny döntőjébe.
Ennek megfelelően a területi versenyek alapján 10 iskolai csapatot és 10 területi 3-3 fős csapatot
neveztek. A legfőbb tanulsága, a meghirdetett tehetségkutató versenynek, amelyet több szülő
felvetett, nem volt szerencsés egy hét végén két versenyt rendezni a gyerekeknek. Különösen
nem, két olyan versenyt, mint a diákolimpia és a tehetségkutató verseny döntője. Nem beszélve
a csapatvezetőkről és edzőkről, akik nem tudták megoldani a helyzetet a távolabbi városokból.
Nagy problémát jelentett, hogy a szombati diákolimpia után a résztvevők hazavitele, és
vasárnap időben ismét a döntő helyszínén legyenek más versenyzőkkel.
A budapestiek felvetették, hogy azon a vasárnapon, a Közszolgálati Egyetemen is rendeztek
utánpótlás légpuskás lövészversenyt. Ez csökkentette a budapesti indulók számát. A budapesti
területi versenyen Czanik László sporttársunk váratlan halála miatt, kevés lett az elért kezdő
fiatal lövészek száma. Ez egy sajátos helyzet volt. Remélhetően, idén ilyen nem fog előfordulni.
Le kell szögeznünk, hogy nagyon aktuális, jó gondolat volt az MSSZ elnökének elképzelése,
hogy további tehetségkutató versenyeket kell rendezni az országban, a lövészet iránt érdeklődő
fiatalok bevonása érdekében. Ez a verseny sorozat is megmutatta, hogy az iskolákban várják a
gyerekek a lövészversenyeket. Érdeklődés van, hiszen ötszáznál több kezdő lövész állt rajthoz
az ország 71 településén. Egyelőre, sajnos a KLIK még nem nyújt tőle elvárható segítséget az
iskolai légpuska lövész szakkörök működéséhez, és a versenyekre történő utazáshoz.
Sajnos a diák sport szövetség sem figyeli a versenyrendszert, és nem segíti az iskolákat a
szervezésben és az utazási költségek fedezésében. Talán nagyobb nyilvánosság, és még több
sikeres iskolai lövészverseny, képes lesz változtatni, javítani a versenyek megítélésén. A
székesfehérvári döntő is igazolta, hogy nagy az érdeklődés a sportlövészet sportág iránt.
Támogatásra érdemesek ezek a törekvések. Az más kérdés, hogy a modern SIUS technikai
versenyrendszer miatt nem szabad még egyszer egy helyen, szombat-vasárnap diákversenyt
rendezni. Ezt nem bírják el a rendezők, csapatvezetők és a versenyzők sem.

4. „Mosolyt az arcokra, melegséget a szívekbe” sport és kulturális
országos gyermek rendezvény
Az MTTOSZ kiemelt rendezvénye már több évtizede, az általános iskolások Karácsonyt váró
sport-, és kulturális délelőttjének megszervezése. Negyedik alkalommal rendezhettük meg ezt
a karitatív rendezvényt az ORFK Budapesti Kiképző és Oktatási Központjában, a Vágóhíd utcai
sporttelepen, ideális körülmények között. Előzetesen 18 iskola jelezte a részvételét vidékről és
a budapesti iskolák részéről. Végül, 14 csapat vett részt a sportvetélkedőn. A rendezvényre
vidékről busszal jöttek az érdeklődők. Ennek is köszönhetően, a sportversenyeket 400 gyerek
és kísérő szurkolta végig. A kulturális programon, a helyszín 100-120 diáklány adott elő tánc,
és akrobatikus tornagyakorlatokat.
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Kilenc versenyszámban versenyeztek a 8 fős csapatok. Ezek voltak: Csúszó-korong célba
dobás, kézi gránát célba dobás, légfegyveres lövészet, a Magyar Autóklub kerékpár ügyességi
versenye, lézer lövészet, ügyességi blokk, üres kapura rúgás, darts, Nemzeti Bűnmegelőzési
Tanács ügyességi tesztje. A 10 vidéki és 4 budapesti iskola versenyének végeredménye a
következő volt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Vasvári Körzeti Általános Iskola
Sorkifalud Gárdonyi G. Ált. Iskola
Kincsesbánya Kazinczy F. Ált. Iskola
Budapest VII. Baross G. Ált. Iskola
KTTBSZ- BP-Főváros
Újszász Vörösmarty M. Ált. Iskola
Szentes Koszta J. Ált. Iskola
MTTSZ Ajka
Bölcske Kegyes J. Ált. Iskola
Kőbányai Keresztúri D. Ált. Iskola
Alsójászsági Petőfi, Jászkiséri Ált. Iskola
Óbudai Nagy L. Kétnyelvű Ált. Iskola
Zsámoly Csanádi Imre Ált. Iskola
Lepsény Fekete I. Ált. Iskola

93 pont
91 pont
88 pont
81 pont
73 pont
73 pont
72 pont
71 pont
70 pont
60 pont
54 pont
54 pont
53 pont
50 pont

A három dobogós csapat az MTTOSZ serlegét és 50.000 Ft., 30.000 Ft., és 20.000 Ft értékű
Decathlon sportutalványt nyert, míg a többi csapat egységesen 10.000 Ft Decathlon
sportutalványt kapott a sportszerű küzdelmekért.
Különdíjat ajánlott fel a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács, a Magyar Autóklub és a BKV TTE
is.

5. Egyéb fontos események
Rendkívül jó eredményt hoztak csúszó-korongozóink a 2019-es Csúszó-korong Európabajnokságon. A litvániai Kaunasban 2019. március 11-e és 17-e között, a Csúszó-korong
Világszövetség által rendezett verseny B osztályában bronzérmet nyert a magyar csúszókorong-válogatott. A Magyar Csúszó-korong Szövetség elnöke, Mihalovics Bertalan
csapatvezető, versenyző mellett Sipos Tamás, Szabó Ferenc valamint idősebb és ifjabb Urgyán
János, versenyzők képviselték hazánkat a viadalon.
A Németországban és Ausztriában nagy hagyományokkal rendelkező sportágat
Magyarországon csak 1985-ben vezette be az akkori MHSZ. Sajnos a versenyzők felkészülését
lehetővé tévő korábbi pályák nagy része már nem érhető el: hazánkban csupán Tiszaújvárosban
és Kunbaján van a felkészülésre többé-kevésbé alkalmas pálya, de a versenykörülményeket
biztosító jégpálya egyáltalán nem áll a csúszó-korongozóink rendelkezésére. Ezeknek a háttérinformációknak az ismeretében még nagyobb rangot kap a magyar csapat által Litvánia és
Finnország mögött elért Európa-bajnoki harmadik helyezése.
A magyar csúszó-korong válogatott kiutazásához, ezen belül elsősorban a szállásköltséghez,
támogatást nyújtott az MTTOSZ, a BKV TTE pedig az üzemanyagköltséghez adott
hozzájárulást. Az eredmények fényében elmondható, hogy a magyar csúszó-korongozók
megérdemelték a segítséget.
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Tagszervezetünk egyik legnagyobb létszámú amatőr sportolói tömeget számláló hazai sportági
szakszövetsége, a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség, 2019. november 7-én
ünnepelte 1999-es alapításának 20 éves jubileumát.
Dr. Fábián Lajos MDLSZ alelnök megnyitóját követően, a jubileumi megemlékezés fővédnöke,
Dr. Simicskó István országgyűlési képviselő, a hazafias és honvédelmi nevelés ügyéért felelős
kormánybiztos, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke köszöntötte a résztvevőket. A jubileumi
rendezvény díszvendégei voltak Dr. Mészáros János, a Nemzeti Versenysport Szövetség
elnöke, Prof. Dr. Borbély Attila az MTTOSZ elnöke, a Honvédelmi Sportszövetség alelnöke,
valamint Mergancz Sándor tábornok, a Magyar Sportlövők Szövetségének alelnöke.
Nagyon fontos mérföldkőhöz értünk szövetségünk történetében. Ma már 145 tagegyesületünk
több mint 4300 aktív sportolóját szolgáljuk, évi 370 versenyt rendezünk. Hat szakágunk
versenyzői egyre több éremmel térnek haza különböző európai, és világversenyekről. Steel
Challenge és IMSSU csapataink Európa élvonalában vannak, és IPSC csapataink is
kiemelkedően szerepelnek minden világversenyen, ahol csak magyar induló megfordul, –
mondta Dr. Fábián Lajos alelnök, a rendezvény egyik fő szervezője, az MTTOSZ elnökségének
tagja.
Egyértelmű céljuk, hogy nagy európai és világversenyeket hozzanak Magyarországra, és a
szövetségük nemzetközi eredményeinek fényében, erre egyre nagyobb esély is mutatkozik.
2019. októberben nyerték el a 2021-es sziluett lövész EB megrendezésének jogát, melyre
nagyon büszkék, és persze további nagy versenyek hazánkba hozatalán is dolgoznak.
Gratulálunk tagszervezetünk kiváló eredményeihez.
A BKV TTE sikerei, egy kicsit az MTTOSZ sikerei is. Tagszervezetünk vezetése, Németh
József elnök úrral az élen, aki egyik alapító tagja is a szövetségünknek, alelnökünk, rendkívül
sokat tett 2019. évben is az egyesületük és klubjaik sikeres tevékenysége érdekében.
Közkedveltek a tömeg és szabadidősport rendezvényeik. Több ezren vettek részt ezeken a
rendezvényeken.
Bánkon rendezett Hajó Modellező Világbajnokságon Farkas Dezső ezüstérmet szerzett.
Nagyon közkedvelt sportág lett az egyesületben az íjászat. Mind a felnőttek, mind a fiatalok
nagy számban űzik ezt az ősi sportágat. A szabadidősport tovább erősödött azáltal, hogy a
fiatalok és a felnőttek bevonásán túlmenően a családi sport megszerettetését tűzték ki célul.
Rendezvényeik színesek, igényesek. Nagyon szoros együttműködésben dolgoznak rajtunk
kívül a Kőbányai Sportszervezetek és Sportklubok Szövetségével. Egy sor közös rendezvényt
szerveztek. 2019-ben, több mint 30 rendezvényen 80 db serleget és 276 db érmet és ugyanennyi
oklevelet adtak át a győzteseknek és helyezetteknek.
Kiemelt eseményük volt az MTTOSZ a balatonszárszói „Kárpát-medence magyarlakta
településeinek virtusvetélkedője” ahol csapataik szép eredményeket értek el. A Karácsonyt váró
gyermekrendezvényen évek óta a BKV TTE kollektívája készíti el a résztvevő 500 gyerek
uzsonna csomagját, kollektívája vigyázza a rendet, ellátja a gyerekek ívóvíz szükségletét. Így
volt ez 2019-ben is. Óriási köszönet érte.
Ugyancsak kiemelkedő teljesítményt nyújtott 2019. évben tagszervezetünk a Kőbányai
Sportszervezetek és Sportklubok Szövetsége Potos Ilona elnök asszony vezetésével.
Szeptember 25. és október 19. között eredetileg 6 sportnapot terveztek 2400 diák részvételével,
ám a nyitó rendezvényen és az azt követő 6 sportnapon 3 középiskola és 9 általános iskola 3504
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diákja vett részt a rendezvényeken. A vállalkozás jelentőségét jól mutatja, hogy a három és
félezer diák megmozgatása 141 honvédelmi szakember és önkéntes, valamint 169 edző és tanár
együttműködésével valósult meg. Összefoglalóan elmondható, hogy Kőbányán a felső
tagozatos általános iskolások és a középiskolás diákok valamennyien részesei lehettek a
honvédelmi sport programoknak. Olyan alapokra, tudásra tehettek szert a diákok, amit másutt
nem lett volna lehetőségük elsajátítani. A szellemi vetélkedők mellett, a program része volt a
lovagi torna, a régi fegyverek kiállítása, az elsősegélynyújtás, az íjászat, a lézeres lövészet és
számos ügyességi torna. A HM I. Katonai Igazgatási Központi Toborzó részlegének hivatásos
katonái filmvetítéssel egybekötött tájékoztatókat tartottak az egyes rendezvényeken, melyeken
alkalmanként 500 diák vett részt. A sportesemények megrendezését nagyban segítette a
Honvédelmi Sportszövetség pályázatán elnyert összeg, amely lehetővé tette a magas szintű
rendezvényszervezést, a honvédelmi nevelést nagy tapasztalattal oktató vendég előadók
meghívását is.
Nagyra értékeljük, a fentieken kívül, hogy elnök asszony vezetésével, nagy sikerrel részt vettek
az MTTOSZ Karácsonyt váró, diák gyermekrendezvényének kulturális programjának
megszervezésében és lebonyolításában. A kerület diáklányai, sportolói fergeteges másfél órás
műsort mutattak be a jelenlévő mintegy 400 gyereknek. Elmondható, hogy ma már a karácsonyi
sport rendezvényünk szerves részét alkotják az aerobik klubok lüktető iramú bemutatói,
akrobatikus tornagyakorlataik.
Végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, meg kell említenünk a 2019. év legsikeresebb országos
rendezvényét, melyet az MTTOSZ a Honvédelmi Sportszövetség anyagi támogatásával és
közreműködésével szervezett november 20-án a Milton Friedman Egyetemen, Budapesten.
Amikor 2018-ban, első ízben hirdettük meg „ A honvédelmi nevelés a sport tükrében” című
országos konferenciát az volt az elsődleges feladatunk és célunk is, hogy a Honvédelmi
Sportszövetség tagszervezetei minél nagyobb létszámban képviseltessék magukat a
rendezvényen. Vigyék hírét a hallottoknak, megismerve a honvédelmi nevelés és a sport
összefüggéseit a Honvédelmi Minisztérium és a Honvédelmi Sportszövetség vezetőinek
előadásain keresztül. A konferencia iránti érdeklődés hatalmas volt, közel 500-an vettek részt a
délelőtti fórumon. Már ott a rendezvényen sokak által megfogalmazott igényként merült fel,
hogy bizonyos időközökként szükség van ilyen fórumokra, ahol tagszervezetek első kézből
kapják az iránymutató információkat.
A Magyar Technikai és Tömegsportklubok Országos Szabadidősport Szövetsége, mint a
Honvédelmi Sportszövetség egyik alapító tagja, és a Technikai Sportokért és a Gépjárművezető
képzésért felelős szakmai tagozat tagszervezete, az előző évi sikeres bemutatkozás után,
örömmel vállalkozott az újabb országos konferencia megszervezésére.
Ez alkalommal más volt a feladat. Egy 80-100 fős fórum összehívását terveztük az öt szakmai
tagozat összefogásával, azzal a céllal, hogy mérhető legyen az első konferencia óta eltelt egy
év alatt a Honvédelmi Sportszövetség és a tagszervezetek által megtett út, az elért eredmények.
Úgy ítéljük meg, hogy az „Új megoldások, innováció a honvédelmi nevelésben” –
tapasztalatcsere és módszertani börze című rendezvényünk, az előadások utáni visszhangok
alapján elérte célját. Az előadók elemezték az egy év alatt elért eredményeket, és új irányt is
mutattak a tagszervezeteknek a jövőt illetően. További aktivitásra, a közösségi célok
megfogalmazására és a pályázási kedv fokozására irányították a figyelmet.
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Nagy öröm volt nekünk szervezőknek látni, hogy a tagozatokból végül is, a tervezettel szemben
közel 130 tagszervezeti vezető, szakértő vett aktívan részt az összehívott országos
konferencián. Ismét bebizonyosodott, hogy ilyen tapasztalatcserékre nagy szükségük van a
tagszervezeteknek, és a HS vezetőinek is.
Örülünk, hogy a második alkalommal megrendezett országos konferencia előkészítésével mi is
hozzájárulhattunk a rendezvény sikeréhez. Reméljük, hogy ez év végén, most már hagyományt
teremtve, a 2019. évi másodikat, követi a harmadik szakmai konferencia megszervezésének
lehetősége.

Elismerések
2019. évben több elnökségi tagunk, vezetőtársunk és tagszervezeti vezetőnk kapott
megérdemelt elismerést.
-

A Honvédelmi Sportszövetség érdekében végzett kiemelkedő tevékenységének elismeréséül
HS arany fokozatú kitüntetésében részesült:
▪
▪

-

A Honvédelmi Sportszövetség érdekében végzett kiemelkedő tevékenységének elismeréséül
HS ezüst fokozatú kitüntetésében részesült:
▪
▪

-

Baranyai Péter, a KTTBSZ elnöke, az MTTOSZ elnökségének tagja,
dr. Fábián Lajos, az MDLSZ alelnöke, az MTTOSZ elnökségének tagja.

Az MTTOSZ Elnöksége, többévtizedes társadalmi munkája elismeréséül ÉLETMŰDÍJBAN
részesítette:
▪
▪
▪
▪
▪

-

Németh József MTTOSZ alelnök, a BKV TTE elnöke,
Potos Ilona Kőbányai Sportszervezetek és Sportklubok Szövetségének elnöke.

Németh Józsefet, az MTTOSZ alelnökét, a BKV TTE elnökét
Balogh Györgyöt, az MTTOSZ ETT elnökét,
Antal Lászlót, az MTTOSZ elnökségének tagját, a Fejér megyei TTSZ elnökét,
Piri I. Tamást, az MTTOSZ elnökségének tagját, a Szabadidősportok
Püspökmolnári SE elnökét,
Szabó Pétert, az MTTOSZ elnökségének tagját, a Lövész Szakbizottság elnökét.

A Belügyminiszter, eredményes szakmai tevékenysége elismeréséül a „Közszolgálatért
érdemjel Arany fokozatát adományozta nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából:
•

dr. Harcsár István Györgynek, az MTTOSZ főtitkárának, a BM Miniszteri
Kabinet volt főtanácsadójának.

Kérem a tisztelt tagszervezeteinket, hogy az MTTOSZ 2019. évi szakmai tevékenységéről szóló
beszámolót elfogadni szíveskedjenek.
Budapest, 2020. 05. 12.

Prof. Dr. Borbély Attila s.k.
MTTOSZ elnöke, HS alelnöke
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