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Sajnos még 3 hét mire teljes odaadással 
bele tudok lépni a Szövetségi "vezetői" 
vitába. De utána igen.  
 
Azért egy rövid szösszenetet leírnék, aztán 
lássuk mire lesz jó.  
 
Hallottam rengeteg jó elképzelést, mit 
hogyan kellene kezdeni a szövetség már 
küszöbön álló, és erősen dörömbölő 
átalakításával. Valahogy mindenki hasonlót 
szeretne, csak a javaslatokat tevő 
személyek kiléte miatt ,vagy a bizalom 
hiánya miatt, mégsem indul be semmi.  
 
Az én vízióm a jövővel kapcsolatban a 
következő:  
1. A szövetség napi működésének 
költségein, és a nemzetközi díjakon kívül 
minden kiadást be kell fagyasztani.  



2. Teljesen mindegy kik a vezetők a 
szövetség átszervezése közben, a lényeg 
utána következik.  
3. Létre kell hozni egy alapszabályt ami 
önállóan tudja a szövetség működését 
szabályozni. (Nem kell SZMSZ)  
4. Ebben rendezni kell a vezetőség 
feladatait, és meg kell határozni a 
szakágak rendszerét jogi kereteit.  
5. Rendbe kell tenni a felügyelő 
bizottságot, és szakmai alapokra kell 
helyezni annak tagjainak 
megválaszthatóságát.  
6. Rendezni kell a Bírói bizottság jogait és 
kötelességeit.  
7. A folyamatosan készülő alapszabályt és 
egyéb szabályzatokat folyamatosan, mint 
munkaanyag publikálni kell az MDLSZ 
oldalán ahol a tagok ötleteikkel és 
javaslataikkal segítik a munkát és 
alakíthatják a szakáguknak megfelelő 
környezettet.  
8. Rendezni kell nyilvános fórumokat a 



szakágak érdekeinek érvényesítésére ahol 
mindenki első kézből kaphat információt és 
adhat tanácsot a készülő 
dokumentumokhoz.  
9. Az elkészült anyagokat a közgyűlésen el 
kell fogadtatni a tagsággal és be kell 
jegyeztetni a bíróságon.  
10 A bejegyzést követően az új 
alapszabály értelmében ki kell hirdetni egy 
tisztújító közgyűlést és azon meg kell 
választani a rendezett szövetség új 
tisztségviselőit.  
 
Ez egy egy-másfél éves folyamat ami 
rengeteg munkát és egyeztetést kíván, de 
utána (remélhetőleg) már minden megy a 
maga útján.  
 
Első és legfontosabb lépés lenne a mostani 
vagylagos, lebegő, időnként már-már a 
szabályosság kereteit feszegető helyzetet 
rendezni egy olyan közgyűlésen ahol nem 
a pozíció szerzés a lényeg hanem ennek a 



folyamatnak az elindítása.  
Ezért javaslom, egy rendkívüli közgyűlés 
összehívását Szeptember közepe-végére 
ahol kizárólag az elnökség tagjait kell 
rendezni.  
A jelenlegi elnökségből  
Lőw Szabolcs  
Dr. Regényi Kund  
Matuska Pál  
maradjanak, mert részben ismerik a 
szövetség helyzetét, részben kisebb 
változás lenne  
viszont  
Nagy Lajos  
Szegedi Márk  
Felvételét javaslom, mint akik a felelősei az 
átalakítás folyamatának lebonyolításában 
és biztosítják, hogy a tagság érdekei 
maximálisan képviselve legyenek.  
 
A munkában sok segítségre lesz szükség, 
így bőven lesz feladat annak aki nem csak 
a száját jártatja, hanem tenni is akar.  



 
(Sokszor mondtam, hogy nem akarok az 
elnökség tagja lenni sem elnök, mert nem 
érzem magamban azt, hogy a szövetséget 
megfelelően tudnám képviselni a 
nemzetközi, de a hazai porondon sem. Ez 
a feladat viszont nem ez. Most be kell 
húzódni a szövetség berkein belülre és ki 
kell alakítani egy mindenki számára 
elfogadható rendszert. Hitem szerint nincs 
olyan, hogy mindenkinek jó, de van olyan 
hogy senkinek nem rossz. És nekem ez a 
célom.) 
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