
 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Farkas Tibor! 

  

Előzetes megbeszéléseink alapján küldök egy rövid tájékoztatót a Honvédelmi 

Sportszövetségről. 

 

HONVÉDELMI SPORTSZÖVETSÉG 

 

A Honvédelmi Sportszövetség alapító tagjai: 

Magyar Technikai és Tömegsportklubok Országos Szabadidősport Szövetsége 

Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége 

Magyar Tartalékosok Szövetsége 

Magyar Vívó Szövetség 

Magyar Sportlövők Szövetsége 

Budapesti Honvéd Sportegyesület 

Magyar Judo Szövetség 

 

A Honvédelmi Sportszövetség működésének részletes szabályait a Honvédelmi 

Sportszövetségről szóló 2016. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: Hstv.) és a külön 

jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével az Országos Küldöttgyűlés által 

elfogadott Alapszabály határozza meg. 

A Honvédelmi Sportszövetség komplex nevelési programja során kiemelt figyelmet fordítunk 

a közösségek építésére, az egészséges életmód hangsúlyozására, az életkori sajátosságokat 

figyelembe vevő, örömöt és sikerélményt biztosító programokon keresztül. A fiatalok 

körében olyan testkulturális műveltség kialakítása a cél, amely erősíti a honvédelem 

szempontjából fontos fizikai képességeket, továbbá hozzájárul az élethosszig tartó 

sportolás ösztönzéséhez. 



A felnőtt lakosság sokszínű program-lehetőségek közül választhat, amelyek esetében a 

honvédelmi képességek szempontjából meghatározó sportokat helyezzük előtérbe. Ennek 

során különös figyelmet fordítunk a családok különböző generációinak közös sportolási 

lehetőségének biztosítására. 

 

A Honvédelmi Sportszövetség átfogó – szabadidőben megvalósuló – szakmai programja 

négy fő pillére épül 

 

 



 I. A fiatalok lövészettel történő megismertetésére olyan tematikát, módszertant 

dolgozunk ki, amelynek legfontosabb szempontja a biztonság, egyben biztosítja a megfelelő 

lőkészség kialakítását. 

II. A honvédelmi nevelés szempontjából alapvető fontossággal bírnak az önvédelmet 

fejlesztő mozgásformák, a küzdősportok, a kézitusa (judo, vívás, birkózás, karate, 

taekwondo stb.) körébe tartozó sportágak, melyek összetett mozgásszerkezetük alapján 

legalkalmasabbak arra, hogy a fiatalok fizikai képességeit sokoldalúan fejlesszék. 

A technikai sportok közül az ejtőernyőzés, a búvárkodás, a sportrepülés, valamint a hegy- 

és sportmászás áll a program középpontjában, amely sportok megismertetését az érintett 

sportszervezetek munkáját támogatva kívánjuk biztosítani. 

III. Az összetett honvédelmi sportok esetében többek között az öttusával, a biatlonnal és 

a tájfutással ismerkedhetnek meg a programba bekapcsolódók. 

IV. A honvédelmi képességfejlesztés szempontjából releváns elméleti ismereteket 

kívánunk átadni a programban résztvevőknek: vészhelyzet felismerés, első beavatkozás, 

elsősegély, prevenció, bűnmegelőzés, közlekedésbiztonság, túlélési ismeretek, térképészet, 

természetjárás, tájékozódás, jelkommunikáció, rádiókommunikáció. Az egyes területeken 

hazai szakértőkkel fogunk együttműködni, a velük közösen fejlesztett képzési anyagokat 

fogjuk átadni a jelentkezőknek. 

 

Segítségét előre is nagyon szépen köszönöm! 

 

Tisztelettel,  

Kálmán Péter 

Honvédelmi Sportszövetség 




