
Tisztelt Sporttársak!  
Alapvetően nem szokásom utólagosan bölcsességeket megfogalmazni eseményeket 
illetően, egyfelől mert úgy látom, utólag már semmi értelme sincs okoskodni, másrészt 
pedig kicsinyes dolognak tartom, ha valaki azzal jön, hogy "ugye én megmondtam". 
Ráadásul hazudnék, ha azt mondanám, hogy a közgyűlés alakulása meglepetésként ért - 
igaz, a kivezényelt "bérszavazók" (ez a terminus nagyon tetszett) még engem is 
meglepett, pedig nem jellemez a gyomoridegesség. Sebaj, tanulva az esetből legközelebb 
én is valami hasonlót teszek, egyszerre bőven előfordul, hogy száz-százötven hallgatóm is 
van, szóval lehetnék én is fantáziadúsabb. Most mégis leírom a véleményemet, ha egyéb 
okból nem is, azért, mert azok, akik el sem jöttek a közgyűlésre (ahogy általában nem 
jönnek el), lényegében hallgatólagosan hozzájárulnak mindenhez, ami az MDLSz 
apparátusában végbemegy. Gyakorlatilag ők is "igennel" szavaztak az elnökségi 
beszámolókra, a pénzügyi beszámolókra és tervezetekre, ahogy hallgatólagosan 
támogatják a tisztségviselőket is. A távolmaradás nem számít tartózkodásnak, ahogy a 
hallgatás sem, ezért - bár felteszem semmi értelme - most én is hangot adok az 
aggályaimnak, csak hogy ne lehessen azt mondani, hogy hallgatás-beleegyezés.  
 2012 óta vagyok az MDLSz lövője, szóval nem számítok veteránnak, de éppen 
újnak sem. Ez idő alatt felejthetetlen időt töltöttem a Felügyelő Bizottság kötelékében is – 
ezt nem elismerésképpen mondom, ez az irónia helye.  
 Az idei tisztújítás kapcsán elfogadtam jelölésemet a Felügyelő Bizottságba - enyhe 
deja vu érzés kerített hatalmába, mert itt már tartottam évekkel ezelőtt, és sikeresen el is 
nyertem a tisztséget, bár talán jobb lett volna, ha nem teszem. Ezúttal is sikerült engem 
rávenni, hogy legyek jelölt, bár őszintén megmondom, nem repestem az örömtől - 
ráadásul el is kellett titkolnom, mert az ismerőseim, akik tisztában voltak vele, hogy mit is 
takar az MDLSz FB tagság, az épelméjűségemet is megkérdőjelezték, mikor elfogadtam a 
jelölést. Szerencsére odáig nem is jutottunk el, hogy válasszunk.   
 A közgyűlés lefolytatásának menete rémálom volt. Eleve nem értem, hogy miként 
lehet kisebb termet bérelni, mint ahány potenciális szavazó van. Ironikus volt látni az 
összegyűlt "képviselőket" is. A Szövetségben eltöltött évek alatt széltében-hosszában 
sikerült beszélnem, összeismerkednem a tagokkal, és ha nem is ismerek mindenkit 
személyesen, azért nagyjából be tudom azonosítani a prominens szereplőket. Azokat a 
"képviselőket", akik a mostani közgyűlésen az első egyharmadot alkották a teremben még 
soha életemben nem láttam, de első ránézésre nem is adtam volna fegyvert a kezükbe, 
abban sem vagyok biztos, hogy mind nagykorú volt, nemhogy sportlövő (persze a kettő 
nem zárja ki egymást, csak az ORFK olvasatában, de mint azt az Elnökségtől 
megtudhatjuk, a rendőri szervekkel és a BM-mel igen jó a Szövetség kapcsolata, ezért is 
potenciális terv a sportfegyverek bevonása, de az Elnökségtől erről is tudhatjuk, hogy csak 
„rémhír”). A regisztráció bonyolultabb volt, mintha svájci vízumot szerettem volna igényelni. 
Egy órás késéssel sikerült kezdeni, mivel lényegében a Főtitkár volt az, aki egyedül 
végezte a beléptetést, hozzá állt sorba több száz ember. Az ügyrendi kérdéseken való 
átjutás is olyan volt, mint egy aknamezőn való átkelés. Aminek tizenöt percet kellett volna 
igénybe vennie, órákig tartott. Szakmai kollegalitásból nem kritizálom meg más jogászok 
munkáját, de ezt a lebonyolítást én sem értettem: ha meglévő napirendi pontokat 
cserélünk, akkor azt tiltja a Ptk. Ha újakat veszünk fel, mint az alelnök megválasztása (ami 
már a jelöltállítás bonyolult metodikája miatt is érdekes ad hoc döntés), azzal a Ptk-nak 
nincs problémája? A közgyűlés lefolytatása úgy nézett ki, hogy ha valakinek véleménye 
vagy kérdése volt, akkor attól "megvonjuk a szót, és a napirendet lezártnak tekintjük". Mint 
a jugoszláv parlament, ahol főbe lőtték a horvát küldöttet, mert az ellent mert mondani... 
Vagy talán a bérszavazók órabére volt túl magas...  
 A közgyűlésen felmerült a fegyverek potenciális bevonásának javaslata is a BM és 
az Unió közös jogszabály-módosítása kapcsán, amire az imént némi szarkazmussal 
utaltam. Ez örömteli hír lehetne, hiszen az MDLSz az egyik legnagyobb fegyveres társulás 



a civil szektorban, ezenkívül pedig számos jogászt is tömörít, akinek feltehetőleg még 
nagyobb rálátása van a projektre. Én örömmel vettem volna, ha az ott eltöltött hat órámból 
legalább egy negyedet engedi az Elnökség, hogy ez legyen a téma, ha már úgyis szóba 
került, de ezt rögtön lesöpörték (talán mert nem volt a napirendi pontok között, tehát szóba 
sem szabad hozni!) azzal, hogy ez csak egy "kaliberinfo.hu-s rémhír" (mintha egyébként 
nem a Kaliber látná el a fegyveres civilek legfőbb jogsegélyét), és az Elnökség aztán tudja, 
hogy nincs semmi alapja. (Én írtam erről egy 40.000 karakteres angol cikket a Jogelméleti 
Szemlébe még áprilisban, ami feltehetőleg a következő számmal jön le, de nekem mégis 
újdonság volt, hogy ez csak egy rémhír, aminek nincs alapja. Sebaj, legalább ezt is 
megtudtam, máris megérte aznap felkelni és elmenni a közgyűlésre). Számomra az is 
újdonság, hogy a téma ennyire nem tart számot az MDLSz tisztségviselők érdeklődésére, 
hiszen nem olyan régen még a Szövetség kezdeményezett petíciót ellene. Ha pedig mégis 
korlátoznák a fegyvereket, akkor a Szövetség is nyugodtan bezárhatja kapuit, senki sem 
fog évi 20.000 forintos tagdíjat fizetni, hogy az egyesülete muzeális fegyverekkel vagy 
csúzlikkal lövöldözzön, ahogy versenyengedélyt sem fog kiváltani senki. Azt is érdekes  
volt hallani, hogy állítólag ez a téma már lezártnak tekinthető, és nincs aktualitása. Azt 
nem mondanám, hogy az ujjam a BM jogalkotói tevékenységének a pulzusán tartom nulla-
huszonnégyben, de mikor utoljára vizsgáltam a tervezetet, az még nagyon is aktuális volt, 
egyebek mellett ezért is vettem a fáradtságot, hogy írjak róla és támadjam, holott semmi 
közöm a közigazgatási joghoz - már csak azért is gyanús volt a tervezet, mert ha 
Magyarország egy Uniós kötelességnek már azelőtt igyekszik eleget tenni, mielőtt azt 
egyáltalán az Unió elfogadná, akkor azt valószínűleg komolyan kell venni. Mivel ez a téma 
és az éves közgyűlés időben egybeesett, akár beszélhettünk is volna róla, de persze nem 
így történt. Potenciálisan az MDLSz sikerrel ellenállhatna egy ilyen esetleges "jog""alkotói" 
tendenciának, de ahhoz egységben kellene cselekednie, és az aláírásgyűjtés nem meríti 
ki a Szövetség teljes potenciálját.  
 A beszámolókkal kapcsolatos kérdésekre adott válaszok is érdekesen alakultak. 
Minden kérdésre az Elnökség rögtön a Főtitkárért kiáltott, mondván hogy majd ő 
megválaszolja azt. Ez egyrészt komikus volt, mivel az Elnökség (és a mikrofon) az előadó 
elejében volt, míg a Főtitkár Urat az előadó átellenes végbe száműzték, másrészt viszont 
groteszk módon a FIFA korrupciós botrányát juttatta eszembe, ahol az elnök rögtön a 
főtitkár mögé bújt, és nem is volt hajlandó saját nevében nyilatkozni.  
 A Szövetség pénzügyi terve egy vicc volt, amin csak sírni lehet. Tisztában vagyok 
vele, hogy az MDLSz nem vállalkozás, tehát természetes, hogy ami bevételre szert tesz, 
azt nem a párna alá teszi, hanem elkölti (főleg ez nem tetszett Krizsán Elnök Úr jelölti 
beszédében – akivel egyébként semmi bajom -, aki a Szövetség vezetésének pénzügyi 
vonatkozásaival kampányolt, ami kétségtelenül fontos, de nem elsődleges prioritás). De a 
négymilliós mínusztól, ami tízmilliós profitnak van feltüntetve, még nekem is rossz 
érzésem támadt. Már csak azért is, mert a tagszervezetek éves tagdíját nem is olyan 
régen megdupláztuk a közgyűlésen (már persze én nem), és a versenyengedélyek díját is 
emelte az Elnökség. Mindez lényegében azt üzeni, hogy a Szövetség deficites és a tagok 
nagyobb hozzájárulása nélkül nem maradnak pénz a működtetésére - ilyen költségvetés 
mellett nem csodálom. Az, hogy az FB elnöke erről előzőleg úgy nyilatkozott, hogy a 
"pénzügyi tervezetet az FB megvizsgálta és megfelelőnek ítélte", önmagáért beszél, hála 
az égnek, hogy én már nem vagyok az FB tagja, és így nem adtam a nevem ilyesmihez. 
Ebben nincs is semmi meglepő, mikor az FB ilyen hozzáállása tipikusnak mondható - 
ezért is szálltam ki belőle. Már az is csoda, hogy egyáltalán működik (ha ez működésnek 
számít), mert volt olyan év, mikor az éves rendes közgyűlésre az FB részéről csak én 
jelentem meg, és kiderült (számomra is újdonságként), hogy nincs is éves FB jelentés 
elkészítve, csak én nyújtottam be "különvéleményt", amire az FB hivatalos reakciója az 
volt, hogy csak alaptalan személyeskedés. Komikus volt, hogy az FB elmaradt jelentése 
lényegében arról szólt, hogy az én különvéleményem, ami az FB elmaradt jelentését 



kritizálja, miért nem jó. Egyúttal az általam felvetett visszásságokra az Elnökség részéről 
ekkor hangzott el a kedvenc reakcióm: „lehet, hogy a működés szabálytalan, de mi a 
probléma?”. Tény, hogy ezen sincs mit csodálkozni: ha a bérszavazók bevett szokásnak 
számítanak az MDLSz közgyűlésén, akkor milyen FB összeállításra számítunk? Azt sem 
értem, én hogyan jutottam be anno.  
 Az Elnökség és az FB elnöke nem is bírták a nyomás alatt: igen, igen, biztos, hogy 
a pénzügyi tervet az Elnökség elfogadta, nem is lehetne másképpen előterjeszteni (bár a 
levezető elnök nem így gondolta). Az, hogy nincs erről szó az elnökségi emlékeztetőkben, 
csak adminisztratív hiba - igen, az "emlékeztetők" már csak ilyenek, ezért is javasoltam, 
hogy az elnökségi ülésekről is valódi jegyzőkönyv készüljön, ne pedig emlékeztető (ugye 
én megmondtam). Az emlékeztető egy cetli, amit a monitorra ragasztok, hogy ne felejtsem 
el este bevenni a Cavintont. Erre, amire a Szövetség használja nem jó. Végül persze 
kiderült, hogy az Elnökség sosem tárgyalta a kérdést, legalábbis hivatalosan nem. Sebaj, 
ahogy hallom, azóta sikerült "pótolni" a hiányt visszamenőlegesen - időutazó 
szemináriumunkat pedig a múlthéten fogjuk tartani.  
 Mindezek a kérdések pedig folyamatosan a Főtitkárhoz lettek továbbpasszolva. Kik 
az inaktív tagegyesületek? Majd a Főtitkár Úr megmondja. Mekkora a költségvetési hiány? 
Majd a Főtitkár Úr kiszámolja. Mi a pénzügyi tervet javasoló elnökségi határozat száma és 
meghozatalának időpontja? Majd a Főtitkár Úr... rémes volt ez az agónia. Igazából nem 
tudom, mit fizet a Szövetség a Főtitkárunknak, de nyakam rá, hogy ezért nem eleget, én 
legalábbis nem vállalnám a munkáját. Az Elnökség és az FB egyébként végül megtörött az 
ostrom alatt, és az elnökségi tagok felháborodva felvetették, hogy "miért nem írják a 
tagszervezetek képviselői össze a kérdéseiket, és küldik meg előre az Elnökségnek, hogy 
az fel tudjon készülni"? Ha a felkészülés azt jelenit, hogy kikozmetikázzuk a szövetségi  
dokumentumokat, hát, felteszem, ezért nem.  
 A bérszavazókkal kapcsolatban nem is tudok újat hozzátenni a témához. Az 
alapszabályt most is sokan kritizálják, mert homályos, mert önmagával, és a törvénnyel is 
kollízióba kerül - a rossz hírem az, hogy ezt nagyon jól tudja az Elnökség is. Pontosan 
ezért hozta tető alá a Kodifikációs Bizottságot évekkel ezelőtt, hogy az SzMSz és az 
Alapszabály revíziója kapcsán alkosson meg egy használható, világos, update és 
megfelelő tervezetet – én is tag voltam a bizottságban, létre is hoztuk, amit az Elnökség 
azzal a lendülettel félre is söpört, nem is engedte a tagság elé, pedig már az a tervezet is 
megoldotta volna úgy az inaktív egyesületek problémáját, akiknek még versenyzőjük sincs 
egy sportszövetségben, mint ahogy a reprezentáció problémáját, a közgyűlések 
gördülékenyebb szervezését, felébresztené a téli álmot alvó felügyelő bizottsági tagokat 
és szakágvezetőket, valamint lehetővé tenné a tagság érdekeinek védelmét és elintézné  
bérszavazókat is. Akinek rossz érzése volt ezzel a közgyűléssel kapcsolatban, tudatosítsa 
magában, hogy ez egy szándékosan rossz és használhatatlan alapszabályra vezethető 
vissza, ami így jobban megfelel kevesek személyes érdekeinek, miközben a használható 
és szakszerűen összeállított dokumentum a Bizottságnál hever az asztalfiókban (bár az 
Elnökség is kapott belőle egy szépen összerakott, aláírt és lepecsételt verziót, amitől 
érthetetlen okokból rögtön kiverte őket a víz). Engedtessék meg nekem, hogy erre csak 
azt mondjam, „én megmondtam”.  
 Tudnék-e ezek után konstruktív javaslatokat megfogalmazni? Nem vagyok benne 
bizonyos. Én a nyers és tiszta demokráciát pártolom, és mint az nyilván világossá vált, 
nem vagyok a képviseleti rendszerek feltétlen és odaadó pártfogója. Egy önérdek-
érvényesítő apparátus általában az uralma alatt álló emberek ellenállásán bukik meg - de 
jelen esetben nem bukik meg, mert a tagság felét továbbra sem érdekli az események 
alakulása, még annyira sem, hogy meghatalmazás útján képviseltesse magát a neki 
szimpatikus táborban, ha már egy egyesületben legalább tíz emberből egy sincs aki 
értékes idejéből egy vasárnap délelőttöt feláldozna (persze egy olyan egyesületben ahol 
még egy versenyző sincs, ezen nincs mit csodálkozni).  



 Tisztelt Sporttársak, rosszul gondolom, hogy az MDLSz a mi közös ügyünk, amiért 
le kellene időről-időre tenni valamit az asztalra? Legalább annyit, hogy megjelenek az 
éves közgyűlésen és lengetek egy szavazólapot. Ha a tagságot ennyire nem érdekli a 
szervezet, akkor miért vesződünk az ország leghálátlanabb sportjával? Adjunk le minden 
fegyvert és könnyítsük meg az állam dolgát, aki úgyis szívesen elvenne minden pisztolyt 
és puskát tőlünk, legyünk hazafiasak és vállaljuk fel ezt az áldozatot. Vagy ne, de akkor 
vegyük komolyan magunkat legalább minimálisan, mert amíg nem tesszük, addig más 
miért venne komolyan minket?  
 Reménytelenül és naivan még mindig bízva a sportlövők konstruktív 
összefogásában, tisztelettel:  

Dr. Monostori Markus sk. 
 


