
Beszámoló a Szövetségi Oktatási Referensi pozícióban elvégzett munkáról, aktuális projektekről, 
célokról 

 

Budapest, 2020.06.26. 

 

Tisztelt MDLSZ tagság, sporttársak!  

Az elmúlt fél év során versenyeken, talákozókon és a közösségi médiában is több kérdés, érdeklődés 
érkezett hozzám a “Szövetségi Oktatási Referens” kinevezésem kapcsán. Erőmhöz, időmhöz mérten 
igyekeztem minden érdeklődő számára pontosan kifejteni, mit is takar ez, de nyilván erre csak 
korlátozottan volt lehetőségem. Így most, mikor már minden projek esetében vannak kézzel fogható 
részeredmények, szeretnék minden érdeklődő számára részletesebben is beszámolni mindarról, ami 
eddig történt, vázolni a terveket és a kitűzött célokat. 

Az elmúlt év második felében megfogalmaztam magamban azt a célt, hogy a dinamikus 
lövészsportokat rendszer szinten beemeljük a magyar oktatási rendszerbe. Elképzelésem mellé állt az 
MDLSZ vezetősége, és első sorban Dr. Fábián Lajos alelnök személyes kapcsolatrendszerére 
támaszkodva kinyílt pár olyan kapu, amely mindeddig zárva volt. Így megkapta sportágunk azt a 
lehetőséget, hogy innentől egy jól átgondolt és felépített koncepcióval és annak a lépésről-lépésre 
történő kivitelezésével, valamint a kapcsolataink folyamatos és erőteljes támogatásával ezt a 
tervet/álmot meg is tudjuk valósítani. A hatékony megvalósítás érdekében az MDLSZ megalkotta a 
“Szövetségi Oktatási Referens” pozíciót és titulust számomra, melyet a projekt megvalósítása során a 
hivatalos levelezésemben használni tudok. Ez a pozíció és titulus semmilyen anyagi vagy egyéb 
ellenszolgáltatással nem jár, munkámat a sportágunk iránti elkötelezettségből végzem, az MDLSZ-nek 
és így a tagságnak sem jelent költséget. Tevékenységem két fő irányban indult el. 

1. Testnevelési Egyetemmel történő együttműködés. 
 
Kitűzött célok, logikai sorrendben, egymásra épülően:  

a. A Testnevelési Egyetemmel együttműködve elérni azt, hogy a dinamikus lövész 
sportok választható, szabad kredites (egy féléves) tantárgyként felkerüljenek az 
egyetem által kiadott, választható tantárgyak listájára, és ilyen keretek között el tudjuk 
kezdeni sportágunk oktatását. Ha ez sikerül, akkor úgy marketingelni a hallgatók 
körében, hogy kellő számban ki is válasszák ezt a tárgyat, felvegyék, és valóban be 
tudjunk indítani legalább egy kurzust. Ha ez sikerül, akkor ott úgy teljesíteni, hogy 
maximálisan pozitív visszajelzéseket kapjunk, és ezáltal hosszabb távon stabilizálni 
tudjuk ezt a pozíciónkat. 

b. Ha az első lépést sikerrel megtettük, szeretnénk ugyanilyen rendszerben a 
Testnevelési Egyetemmel szorosan együttműködő, sport szakiránnyal is rendelkező 
vidéki egyetemeken bevezetni sportágunk oktatását. 

c. Ha ezek a lépések sikeresek, akkor ezen tapasztalatokra és referenciákra építve 
szeretnénk az ország valamennyi, nem sport szakirányú egyetemét is ugyanilyen 
keretek között megkeresni és a lehető legtöbb helyen bevezetni sportágunk oktatását.  

d. A végső cél: a Testnevelési Egyetemen az alap tanrendbe, mint alap képzés a 
dinamikus lövész sportok edzőképzését beépíteni (diplomát adó alapszak). 

Elvégzett  munkák: 



a. Kialakításra került egy koncepció a fél éves, szabad kredites képzést illetően 
(alapok + valamennyi szakág alap szintű bemutatása). Ez word és power point 
verzióban is megvalósult, prezentálható módon 

b. Kialakításra került egy fél éves (12 alkalmas) tematika, tanmenet formájában, 
alkalomra, órára bontottan (8 termi és 4 lőtéri oktatási alkalom bontásban) 

c. A lőtéri oktatási alkalmak tekintetében az egyetem számára költségvetés került 
kialakításra 

d. A tantárgyat lezáró vizsga feladatsor (elméleti és gyakorlati) került kialakításra 
e. Magát a tantárgyat a hallgatók számára promótáló (járulékos hasznok és előnyök 

megfogalmazása) anyag került kialakításra 
f. Magát a sportágunkat bemutató (mind a 6 szakágat), a hallgatók számára célzott 

videó anyag került elkészítésre, azzal a céllal, hogy a hallgatók nagyobb számban 
válasszák ki sportágunkat a lehetséges egyéb felvehető tárgyak közül 

g. A későbbi, edzőképzés tananyagainak a felkutatása, rendszerbe illesztése, a 
hiányzók beszerzése, megírása elindult (az MDLSZ birtokában lévő, jogtiszta 
anyagok mellé megírásra került a Steel Challenge szakág oktató anyaga, a szakág 
vezetők megkapták a felkérést a saját szakáguk oktató anyagainak 
beszerzésére/megírására – a 2. projekttel szinkronban) 

Konkrét eredmények: 

A Testnevelési Egyetem oktatásért felelős rektor helyettesével két személyes találkozón 
vagyunk túl. A komplett anyagaink befogadásra kerültek, az egyetemen belül döntés született 
a “technikai sportokat összefogó” szakbizottság felállításáról, a bizottság által felügyelt 
sportágak közé bekerült a dinamikus lövészsport is. Júliustól kezdődően a konkrét részletek 
kidolgozása indul személyes találkozók keretein belül, majd az Egyetem saját rendszerében 
átfuttatja, akkreditálja a tananyagunkat. A szabadon választható tantárgyként történő kezdés 
elvi lehetősége 2020 szeptemberében még mindig fennáll, de garancia egyenlőre nincs még rá 
mert többlépcsős az akkreditációs folyamat. A szakedzői képzés elindításának reális kezdési 
időpontja 2021 szeptembere az előzetes megbeszélések szerint.   

Várható hasznok sportágunk számára: A felsőoktatásba bekerülvén sportágunk média és 
társadalmi megítélése jelentősen javulhat, széles körben ismertté válhatunk, pozitív képet 
festhetünk magunkról. Az arra fogékony, és életkorát tekintve releváns (lőfegyverrel már 
jogilag is képezhető) huszas éveiben járó fiatalságot tömegével vonzhatjuk be sportágunkba, 
reális esélyt adva az utánpótlásnak, megteremtve a lehetőségét a jelentős taglétszám 
növekedésnek, sportágunk tömegsporttá válásának, a nagy számok bázisán a tehetségek 
kiválasztásának és gondozásának, az élsport magas színvonalának és a nemzetközi 
eredmények hosszabb távon történő biztosításának. A taglétszám növekedés és így a 
fogyasztói kör bővülése jótékonyan hathat az érintett iparág szereplőire, illetve a 
szponzorációra. Nyilván a projekt kiteljesedésétől és a konkrét számoktól függ minden várható 
haszon dimenziója, de a lehetőség benne rejlik a projektben.  

 

2. NVESZ által koordinált oktatási projekt. A projekt célja az, hogy az ország összes (általános 
iskolában és középiskolában tanító) testnevelő tanára számára 7 éves ciklusokban kötelezően, 
államilag előírt kreditpontos szakmai továbbképzési rendszerben felkerüljünk arra a sportági 
továbbképzéseket tartalmazó listára, melyről a tanárok választhatnak, hogy mely képzésen 
részt véve szerzik meg a szükséges kredit pontjaikat. Ez a projek szintén két irányban fut: 



egyrészt a kredit pontos képzések programját kell kialakítani, melyek egy hosszú hétvégére 
épülnek (3-4 nap), másrészt pedig a NVESZ célja az, hogy létre hozzon egy olyan “digitális tudás 
tárat”, melybe további szakmai anyagokat töltünk fel, melyek azon tanárok (és kizárólag azok) 
számára lesznek elérhetőek, akik elvégzik a kredit pontos képzést a hosszú hétvégén, 
levizsgáznak, és érdekli őket az adott sportág, szakkört, fakultációt szeretnének beindítani az 
adott iskolában (vagy adott településen a helyi lövész klubbal együtt). A projekt időtartama az 
akkreditációtól indulóan 5 év. 

Elvégzett munkák: 

a. A NVESZ megkeresésére szövetségi szinten bejelentkeztünk a programba (56 
tagszövetségből 43 tette ezt meg) 

b. A NVESZ kérésére kinevezésre került a szövetségen belül egy projektért felelős kontakt 
személy (Tanács Gábor) 

c. A NVESZ protokollja szerint kialakításra került egy 1500 karakteres sportágunkat 
bemutató szövegblokk 

d. A NVESZ tematikus csoportokba sorolta a programban részt vevő 38 szövetséget, így 
az MDLSZ-t is 

e. A NVESZ által szervezett esport konferencián összehangoltuk az esportokban rejlő 
lehetőségeket a hagyományos sportágak számára az utánpótlás bevonását (y, z, alfa 
“digitális” generációk megszólítása) és az élsportolók edzéseinek támogatását tekintve 
(VR környezet szerepe az edzésmunkában normál edzés időszakban illetve pandémiás 
helyzetben, versenyek lehetősége virtuális térben) – az MDLSZ szakágai számára 
lehetséges specifikus fejlesztések lehetőségeinek felkutatását  elindítottuk 

f. Kialakításra került egy hosszú hétvégére épülő 3 napos intenzív továbbképző 
tananyag, tanmenet szerűen, órabontásban (a lőfegyverekkel kapcsolatos törvényi 
szabályozást követően, ahhoz illeszkedően erőteljesen képviselve az airsoft irányt is a 
14-16-18 év alatti korosztályokat szem előtt tartva) 

g. Elkészült egy olyan, a testnevelő tanárok számára írt promóciós anyag, mely segíti 
sportágunk bemutatását, promótálását és elősegíti azt, hogy sportágunkat válasszák 
ki a többi lehetőség közül a tanárok 

h. Elkészült egy promóciós videó anyag (ugyanaz, amelyik az 1. projekt esetében) mely 
bemutatja sportgunkat, mind a 6 szakágat érintően, és kedvcsináló, segíti sportágunk 
kiválasztását 

i. Elindult a lehetséges beszállítók (országosan a nagyobb városokban lőterek) 
felkutatása, velük a kapcsolatfelvétel, az együttműködésbe történő bevonásuk 

j. Elkezdődött a “digitális tudástár”-ba feltöltendő anyagok felkutatása, összerendezése, 
a hiányzók pótlása (ez összhangban az 1. projekt edzőképzésének anyagával) 

További várható lépések a projektben: 

-Ősszel a NVESZ szervezésében országos road-show rendezvénysorozat keretein belül lehetőséget 
kapunk az ország több pontján bemutatni sportágunkat az érdeklődő testnevelő tanárok (leendő 
ügyfeleink) előtt. Ezen mindenképpen részt veszünk. 

-December 20-ig a NVESZ a tagszervezetek által beadott hosszú hétvége időtartamú képzési 
tanterveket és a digitális tudástárba leadott anyagokat sportszakmai vonalon a Testnevelési 
Egyetemmel lektoráltatja, ha kell, elvégezteti a szakmai korrekciókat, majd ez után akkreditáltatja az 
országos oktatási hivatalnál illetve az egyes tankerületeknél. 

-Év vége: az akkreditált tananyagok felkerülnek az országos listára és elindul a 5 éves projek. 



Várható hasznok sportágunk számára: Sportágunk egy országos, állami nagy rendszerbe kerül be, mely 
eléri az összes általános iskolai és középiskolai testnevelő tanárt. Ezzel széles körben válunk ismertté, 
elfogadottá, megítélésünk pozitív irányba tolódhat el. Széles bázison megindulhat a tagságunk 
növekedése, illetve ezzel a programmal a 10-19 éves korosztályt is elérhetjük, ami az utánpótlás 
bázisunkat országos lefedettséggel szélesítheti. Életkortól függően airsoft alapon, illetve kis kaliberű 
lőfegyver és sörétes puska alapon elő tudjuk képezni, készíteni a lőfegyverek világába történő 
belépésre az érdeklődőket, az alapokat meg tudjuk számukra teremteni, nem veszítünk el hosszú 
éveket a sportolóvá válás útján, gyerek korban elindulhat a tehetségek kiválasztása, képzése. Így esélyt 
kaphatunk arra, hogy lépést tudjunk tartani a nemzetközi mezőnnyel. A nagy számok törvénye alapján 
a tehetségek kiválasztása, gondozása megindulhat, érdemi utánpótlás nevelés beindulhat. Mivel új 
törekvésről van szó, és több ponton még a NVESZ-en belül sem tisztázottak kérdések (egyes szervezési 
illetve anyagi vonatkozások), így nem láthatjuk a program valós dimenzióit és kifutását, de erőteljes 
potenciál ebben is rejlik. És mindaddig, míg ez az MDLSZ-nek költséget nem jelent, mindenképpen 
érdemes ezzel foglalkozni. 

Itt tartunk.  

Köszönöm mindenkinek a segítségét aki eddig támogatott munkámban! 

Sporttársi üdvözlettel: 

Tanács Gábor 

Szövetségi Oktatási Referens 


