
A mostani közgyűlés két jelölt június környékén egyet értett abban, hogy létre kell 
hozni egy új alapszabályt, ami egy 3 fős elnökségből áll, és külön legyenek 
szakágvezetők. Ezt egy nagyon jó alap ötletnek tartok, amit tovább gondoltam és 
még egy szintet hoztam létre benne. 
 
Válasszuk külön a szövetség ügyviteli vezetését és sportszakmai vezetését. 
  
Ügyviteli vezetés 
 
Elnökség 
A szövetséget egy 3 tagú elnökség irányítja. Az elnökséget a közgyűlés választja. 
Klubonként 1 szavazattal voksolhatnak. (Jól látszik, hogy ott tartunk, hogy 
„idegeneket” kell elhívni, hogy a papír mellé legyen ember is). Az elnökség feladatai: 
-          Hosszú távú célok kidolgozása, a fejlődéshez szükséges stratégia kiválasztása 
és megvalósítása. 
-          Fenntartják a szövetség működését, pénzügyi gazdálkodását. 
-          Költségvetés meghatározása. 
-          A szövetség működéséhez szükséges szabályzatok naprakészen tartása. 
-          Érdekvédelmi egyeztetéseken részt venni. 
-          Kapcsolatot tartani a szakágvezetőkkel. 
-          Negyedévente beszámolót készítenek a munkájukról. 
-          Minden döntésüket és határozatukat felülvizsgálja a jogi képviselő és a 
felügyelő bizottság legalább egy tagja. 
  
Sportszakmai vezetés 
 
Szakági küldöttek - Szakágvezető 
Öt régió létrehozása Magyarországon. Az egyes régiókba tartozó klubok 
válasszanak szakági küldötteket. (Így lesz 5 Gyorspont szakági küldött, 5 IPSC 
szakági küldött, 5 IMSSU szakági küldött, 5 IDPA szakági küldött… stb). Ők a 
szakmai vezetése szakágaknak. A szakági küldöttek választanak maguk közül egy-
egy szakágvezetőt, akik képviselik a szakági vezetést. Feladatok: 
-          Szakmai döntéseket hoznak a szakágon belül. 
-          Fejlesztik a sportágat. 
-          Kapcsolatot tartanak a régiók klubjaival. 
-          Naprakészen tartják a szakág szabályzatait. 
-          Működtetik a szakágon belül a versenyrendszert. 
-          Bírói bizottságot alakítanak. 
-          Javaslatot tesznek a szakág jövő évi költségvetésére (indoklással együtt). 
-          Gazdálkodnak a szakág költségvetésével. 
-          A szakágvezetők végrehajtják a szakági vezetés döntéseit és határozatait. 
-          A szakágvezetők kapcsolatot tartanak az elnökséggel és részt vesznek az 
üléseken. 



-          Negyedévente beszámolót készítenek a munkájukról. 
-          Minden döntésüket és határozatukat felülvizsgálja a jogi képviselő és a 
felügyelő bizottság legalább egy tagja. 
-          A szakági küldöttek bármikor indítványozhatják az elnökségnél, hogy a 
szakágvezető helyére új választást írjanak ki, ha nem elégedettek a munkájával. 
-          A régiók bármikor indítványozhatják az elnökségnél, hogy egy-egy szakági 
küldött helyére új választást írjanak ki, ha nem elégedettek a szakági küldött 
munkájával. 
  
Felügyelő Bizottság 
-          Félévente beszámolót készít az elnökség és a szakágak munkájáról. 
-          Felülvizsgálják az elnökség és a szakágak döntéseit és határozatait. 
  
Jogi képviselő 
-          Minden elnökségi és szakági döntést előzetesen megvizsgál jogi szempontból. 
  
Mi ennek az előnye? 
-          Ha kisebb csoportok választják meg a szakmai vezetést, könnyebb olyan 
vezetőt választaniuk, aki felé bizalommal vannak. 
-          Az elnökség csak a szövetség irányításával foglalkozik. 
-          A szakágvezetők csak a sporttal, annak fejlesztésével foglalkoznak. 
-          Nem egy embertől kell várni a megoldást, hanem a szakági küldöttek 
csoportjától. 
-          Nem tudja sem az elnökség, sem a szakág vezetés átláthatatlanul költeni a 
pénzt. 
-          A vezetők bármikor (gyorsan és könnyen) leválthatóak, ha a klubok úgy 
gondolja, hogy nem képviselik őket megfelelően. Tehetik ezt anélkül, hogy a többi – 
jól működő – szakágat befolyásolnának. (Ezáltal jobban meg lehet a bizalom a tagok 
felé, hogy bármikor változtathatnak a vezetés összetételén). 
-          Az elnökség és a szakágvezetők döntései több oldalról kontrollálva vannak. 
-          Külön tudnak ülésezni a szakágak választott vezetői és a szövetség vezetői, de 
továbbra is biztosítva lenne a kommunikáció az elnökség és a szakágvezetők között. 
-          Az elnökség és a szakágvezetők nem függnek egymástól, mert az egyik a 
sportot irányítja, a másik a szövetséget. 
-          Ha valamelyik szakág tagjai elégedetlen a szakágvezető munkájával, akkor 
nem azt fogják mondani, hogy „az elnökség nem végzi a munkáját”, hanem hogy a 
szakágvezető nem végzi a munkáját. (Talán a mostani felállással is az a baj, hogy a 
szövetség vezetői a sportszakmai döntéseik alapján vannak megítélve). 
-          Nincs igazából hatalom egyik kézben sem. 
  
Ez egy merőben új struktúra, de úgy gondolom, hogy a mostani már nem alkalmas a 
jelenleg fennálló probléma megoldására. Ez a felállás alkalmas arra, hogy 
megakadályozza a visszaéléseket, és bizalmat keltsen a tagokban a választott 



vezetők felé. Úgy gondolom, egy új (és jó) alap lehet a jövőre nézve. 
 
Koviati 
	


