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Kronológia

• 2017.10.08-án választott a  szövetség tisztújító közgyűlése új elnökséget, majd 2018.05.19-
én, a 2018-as éves rendes közgyűlésen lemondások miatt két új taggal bővült az ügyvezető 
testület.
• 2018.05.19-én teljesen új Felügyelő Bizottság kezdte meg működését.
• Az eltelt időszakban a 2017-es elnökségi programban vállalt pontok végrehajtása 

folytatódott, több pont végrehajtásra is került, több pont végrehajtása még folyamatban 
van.
• Olyan programpontok is szerepelnek a vállalásaink között, melyek végrehajtása alapjaiban 

változtatta meg a szövetség működését, korszerűbbé téve a működésünket.
• Szövetségünk országos elismertsége nőtt, sok tekintetben tényezővé kezdünk válni.
• Részletek az alábbiakban.



2017-es programunk
emlékeztetőként



Tagságunkkal történő információmegosztás és kommunikáció erősítése

• Felismertük azt a hiányt, ami az előző elnökségek nem megfelelő gyakoriságú és nem megfelelő 
részletezettségű kommunikációja okozott.

• Megválasztásunk után azonnal rendszeres Elnökségi Hírlevelet indítottunk, mely csatornán keresztül 
nagy részletességgel osztjuk meg gondjainkat és sikereinket a honlapunkon keresztül. 

• Az Elnökségi Hírlevél olyan részletességű és rendszerességű médiummá vált, hogy gyakorlatilag ez 
a beszámoló a Hírlevelek összefoglalója, hiszen minden elemét ismeri már a tagságunk.

• Minimum havi egy hírlevél számot ígértünk.
• 2019. március közepén már az Elnökségi Hírlevél 25. száma is megjelent.
• Sok pozitív visszajelzést kaptunk az új stílusú kommunikációval kapcsolatban.
• A jövőben tervezzük a Hírlevelek további megjelentetését, hiszen bevált és népszerű kommunikációs 

eszközzé vált az elmúlt majdnem két évben.
• Fontos megemlítenünk, hogy az MDLSZ Elnökségi Hírlevél zéró költséggel és csak digitális formában 

jelenik meg.
• 2019. januártól Főtitkári Hírlevelek is indultak, így még hatékonyabbá téve a tagság tájékoztatását.
• Minden ezzel kapcsolatos észrevételt, javaslatot, jobbító szándékú kritikát örömmel fogadunk.



Alapszabály ügye

• Az egyik legfontosabb feladatunk és program vállalásunk, mely a szövetség működésének 
tisztítását és gyorsítását szolgálta.

• 2018-as közgyűlésünk elfogadta, a bíróság bejegyezte, így 2019-ben már ennek szellemében 
működünk.

• Tisztábbá és áttekinthetőbbé vált a mandátumok átruházhatóságának kérdése.
• Gyorsabbá vált a közgyűlések lebonyolítása a mandátumok előregisztrációja miatt.
• A szabályainkat be nem tartó, kötelességeiket megszegő tagjaink tagi jogviszonyának 

felmondással történő megszüntetése lehetővé tette és teszi megtisztulásunkat. (33 ilyen 
egyesület tagsági viszonyát már megszüntettük.)

• Legközelebbi tisztújítás során az elnöknek pl. már programmal pályáznia kell az elnöki pozícióra.
• Stb.



Bírói bizottság ügyei

• Programunkban ígértük, hogy felülvizsgáljuk a bírói bizottság működését és a bírói / 
lövészetvezetői képzéseket.

• A folyamat elkezdődött, de messze még a teljes áttekintés és a képzések ügyének véglegesítése.

• Nem kevés vita és beszélgetés követi a folyamatot, ezért le is lassult a döntéshozatal.

• A tervezett bírói kódex az interneten zajló nyilvános tagi egyeztetés során sok kritikát kapott, így 
elbukott, átmenetileg levettük napirendről.

• A Bírói Bizottság korábbi vezetője – többek között a fentiek miatt – 2018 decemberében 
lemondott.

• 2019. januártól terveztük egy megújuló képzési / továbbképzési rendszer bevezetését, de ez a 
bíró bizottság átalakulása miatt késik.

• A bírói bizottság új vezetője Hegyi Gyula sporttárs (Alpokalja SE), akivel folyamatosan 
egyeztetünk.

• A munkával kapcsolatos fontosabb részleteket folyamatosan megosztjuk majd Hírleveleinkben.



Szakágak bevonása a döntéshozatalba, önálló szakági költségvetések megalapozása

• A szövetség történetében először, a 2018-as költségvetés részeként önálló szakági költségvetési 
kereteket hoztunk létre és javasoltunk a közgyűlésnek elfogadásra, melyet a közgyűlés 
elfogadott. 

• 2018-ban ennek megfelelően működtünk.
• A tavalyi tapasztalatok alapján 2019-ben még kissé növekednének is a javasolt szakági 

keretösszegek, a szakágak döntési önállóságát is tovább növelve.
• Így pl. a szakágak hatáskörébe kerül az OB-k támogatásának kérdése, annak nagyságrendje és 

mikéntje, a serlegek, érmek, oklevelek ügye, hogy hány versenyszámot indítanak és hogy mit 
vésnek a díjakra, stb., stb..

• Ezek az összegek természetesen nem szabad keretek, hanem a célok megjelölésével, a teljesülés 
ellenőrzésével kifizetésre kerülő, szigorúan ellenőrzött módon kifizetett források lesznek.

• Folytatni szeretnénk a szakágak önállóságának növelését, ehhez azonban nagyobb szakági és 
szakágvezetői aktivitásra is szükség lenne a jövőben.



Szövetség székhelymódosítása megtörtént

• Egy olyan főváros centrikus országban, mint hazánk, komoly országos szakszövetség nem működhet 
hitelesen egy vidéki magánlakás társasházi címére bejegyezve.

• Ez nem csak lobbi tevékenységek során, hanem jogérvényesítés és hasonló ügyekben is problémákat 
okozhatott volna.

• A Budapest központúság megközelíthetőségi problémákat is okoz, mert hazánkban még mindig minden út 
a fővárosba vezet.

• Havi 14’900 Ft díj fejében egy elegáns fővárosi irodaházban működő székhely szolgáltató befogadott 
minket, ahol nem kell állandó munkaerőt alkalmaznunk, postánkat kezelik, szkennelik, emailben küldik 
tovább.

• A megoldás lehetővé teszi, hogy Főtitkárunk, vagy akármilyen irodai stábunk fizikailag bárhol lakhat / 
dolgozhat, nem szükséges a székhelyen a fizikai jelenlét.

• Ha ritkán kulturált tárgyalóra van szükségünk a szövetség ügyeinek képviselete során, eseti alapon 
biztosítanak a székhelyen is, illetve Dr. Fábián Lajos alelnökünk ingyen biztosít 40 fős tárgyalót az egyik 
budapesti cégénél, segítve működésünket, ezzel jelentős összeget megtakarítva a szövetség számára.

• A változás bejegyzése megtörtént, Debrecenből Budapestre került az MDLSZ székhelye.



Főtitkár váltás

• Ezúton is köszönjük Toók László 18 éves munkáját, aki 2018.12.31-el átadta főtitkári teendőit Tabódy 
Zoltánnak.

• Tabódy Zoltán új főtitkárunk 5 havi átmenet és betanulás után 2019.01.01-től formálisan is átvette a 
feladat ellátását.

• Már nagyon sokat köszönhetünk Zoltánnak azért az erőfeszítésért, amit egyrészről a digitális rendszer 
fejlesztésének levezénylése érdekében, másrészről a szövetség nyilvántartásainak és adminisztratív 
rendszerének rendbetétele érdekében tett.

• Az elmúlt hónapokban még világosabbá vált, hogy egy ekkora szövetség anyagai, nyilvántartásai nem 
kezelhetők hagyományos úton, csak papír alapon, és a digitális irányítási rendszer bevezetése mekkora 
lehetőséget adott nyilvántartásaink teljes áttekintésére, rendbetételére.

• A régi és az új főtitkár munkastílusában, munkaidő beosztásában nyilván vannak eltérések, de bízunk 
benne, hogy a kezdeti átállási döccenők elmúltával eggyel nagyobb sebesség fokozatban haladunk tovább.



Szerződésállomány, és teljes adminisztráció áttekintése, rendbetétele
Könyvelésben, számvitelben észlelt javítandó területek kezelése – könyvelőváltás

• Nagyon nagy feladat

• 2018 végére már példa nélküli volt egy ilyen méretű és ilyen gyorsan növekvő szövetség életében, hogy 
egyetlen nyugdíjas főtitkár felel mindenért a saját vidéki lakásában.

• A szövetség központja Budapestre került. Könyvelés 2019.01.01-től szintén kvázi fővárosi (Budakalász)

• Új Főtitkár Egerben, egy részmunkaidős adminisztratív segítséggel.
• Belső szabályrendszereket áttekintettük, kontrolling munkát szigorítottuk.

• Egy bankszámlára tértünk át a korábbi négy helyett.

• Egy házipénztárat működtetünk a korábbi két külön helyszíni helyett.
• A FB által tett észrevételek és javaslatokat folyamatosan megfontolva, lépésről-lépésre tökéletesítjük 

rendszereinket és működésünket.
• Szerződésállomány számára digitális raktérteret hoztunk létre, ahová folyamatosan töltődnek az anyagok.

• Az évek során felhalmozódott kis összegű rendezetlen tartozik-követel állomány rendbetétele nagyrészt 
megtörtént, minimális összeg maradt a könyvekben, melyeket 2019 év során kezelünk.

• Történetünk 20 évének eddigi legáttekinthetőbb költségvetése kerül ma a közgyűlés elé.



Digitális szövetség irányítási rendszer (és új honlap)

• A megoldandó feladat óriási (volt). A teljes adminisztrációnkat digitalizáltuk, ami egy nagyvállalat életében sem kis 
lépés, de nekünk talán még nagyobb kihívás volt. Egy év alatt megoldottuk.

• Várt előnyök:
• Pontos adminisztráció
• Pénzügyi modulok integrációja
• Sportolók, tagegyesületek, versenyek, nevezések, versenyengedélyek, stb., stb. regisztrációja, nyilvántartása, statisztikák készítése
• Jelentős emberi erőforrás költség csökkenés (hiszen erre már külön embert kellene felvennünk a mai létszámunk mellett)
• Jelentős nyomtatási és postai költség csökkenés
• Átláthatóság, gyorsaság, kényelem, sportolóink jobb kiszolgálása
• Megújuló honlap és design
• Stb.

• Az első fejlesztő partnerrel szerződést bontottunk, mindössze egy részletet fizettünk ki bruttó 412eFt értékben, 
most viszont a 650eFt-os kötbér végrehajtói szakban van, bankszámlájukat blokkoltuk, és végső soron 
felszámoltatjuk a céget, ha nem jutunk a kötbérhez.

• Új tender, új, megbízható fejlesztő partner. A rendszer terv szerint elkészült.
• Jelen pillanatban az egyik legnagyobb akadály és lassító tényező a tagok egy kis részének ellenállása a rendszer 

használatával szemben, ami elfogadhatatlan, és hosszabb távon nem fenntartható. 2019 második felében már csak 
digitális ügyintézést tervezünk. 

• Legfelsőbb szintű ORFK-s egyeztetések is folyamatban a rendszer validációjával kapcsolatban. Célunk a fegyverügyi 
ügyintézés megkönnyítése, gördülékenyebbé és gyorsabbá tétele sportolóink számára.



Nemzetközi sportszövetségi helyzetünk – IPSC, IMSSU, STEEL CHALLENGE

• Nemzetközi anyaszervezeteinkben helyzetünk stabil, kapcsolataink jók
• Tovább lobbizunk azért, hogy hazánk újabb komoly nemzetközi versenyek színhelye lehessen



Hazai elismertségünk és helyzetünk rendezése
HS, MTTOSZ, NVESZ tagságunk, jogaink, kötelességeink

• Óriási lépéseket tettünk szövetségünk elismertetése, mind a honvédelem, mind a sport oldaláról a térképre 
történő felhelyezése érdekében.

• Az elmúlt évben, a korábbi nehézségeket leküzdve, tagjai sorába fogadott minket a 
• Magyar Technikai és Tömegsportklubok Országos Szabadidősport Szövetsége – MTTOSZ, a korábbi MHSZ utódszervezete

• Honvédelmi Sportszövetség – HS, a Honvédelmi Minisztérium civil szervezetként működtetett köztestülete

• Nemzeti Versenysport Szövetség – NVESZ, az EMMI Sport Államtitkársága által létrehozott civilként működő köztestület, mely a nem 
olimpiai sportágak ernyőszervezete

• Nem győzzük ezen lépések jelentőségét hangsúlyozni szakszövetségünk jövője szempontjából.

• Kapcsolataink épülnek, egyre komolyabb döntéshozatali szinteken hallanak és tudnak rólunk, és ha ez a pozitív 
lendület folytatódik, a következő évek során elnyerjük méltó helyünket mind a sport, mind a honvédelmi nevelés 
palettáján.

• Dr. Fábián Lajos alelnökünk a Honvédelmi Sportszövetség Országos Küldöttgyűlésének 5 évre megválasztott 
állandó tagozati delegáltja lett (MDLSZ független megtiszteltetés), és nagyon jó kapcsolataink vannak a legfelső 
vezetéssel. 

• Ezekből adódóan kötelességeink is keletkeznek, melyek nem anyagiak, hiszen itt éppen fordított a helyzet, de 
amit a magunk oldaláról hozzá tudunk tenni a nagyok működéséhez és sikereihez, azt hozzá fogjuk tenni.

• Az MDLSZ 19 éves történetében első alkalomml, már két pályázatot is nyertünk a HS-től 2018 második felében.

• A BM történetünk során első alaklommal már közvetlenül az MDLSZ-t is megkereste pár hónapja egy tervezett 
fegyverjogi szabálymódosítás véleményezése kapcsán, és nem a sajtóból értesülünk utólag, mint a korábbi 
években.



Hazai elismertségünk és helyzetünk rendezése
HS, MTTOSZ, NVESZ tagságunk, jogaink, kötelességeink

• Sikeres pályázatainknak köszönhetően családi napokat, általános ismeretterjesztő, a lövészetet és 
szakágainkat népszerűsítő rendezvényeket szervezhettünk az ország különböző pontján, ezzel is segítve mind 
az NVESZ, mind a HS céljainak megvalósítását, miközben szövetségünk pozíciója is erősödik.

• Magyarországon első alkalommal 2019. június 20-23. között, 2019 Beach Sports Festival – Nyári 
Sportbajnokságok Hete rendezvénysorozatra kerül sor a Lupa Beach területén, ahova szövetségünk 
meghívást kapott. Az NVESZ által létrehozott rendezvényen több, mint 60 sportág és a legtöbb szakszövetség 
képviselteti magát, ahol 4 országos TV csatorna és egyéb jelentős médium folyamatosan lesz jelen. A négy 
nap alatt, napi 10 órában lesznek szakági bemutatók, kisebb versenyek, szövetségünk részére a szervezők 
önálló területet biztosítanak. 

• Az NVESZ, illetve a HS meghívására több egynapos, általános és középiskolák számára megrendezésre kerülő 
sportrendezvényen veszünk részt, ahol szakági bemutatókat tarthatunk. 



Összegzés

• Nagy léptekkel haladunk előre azon az úton, amit a 2017. októberi közgyűlésen egyhangúan elfogadott, majd 2018 
májusában megerősített a tagságunk.

• A szövetség helyzete mind jogilag, mind pénzügyileg stabil, aggodalomra nincs okunk.

• A költségvetésünk egyensúlyban van, vagyonunk gyarapszik.

• Új alapszabályunk és új székhelyünk bírósági bejegyzésre került.

• Nagyobb programjaink finanszírozása biztosított, díjemelések nem szükségesek.

• Digitális rendszerünk útjára indult, továbbfejlesztése, ORFK bekötése folyamatban.

• Új főtitkárunk megkezdte működését.

• Nemzeti Versenysport Szövetségi és Honvédelmi Sportszövetségi tagságból adódó előnyöket élvezzük.

• A szövetség történetében először pályázatokat nyertünk.

• Dolgozunk a szakágak önállóságának és kezdeményezőkészségének növelésén.

• Bírói bizottságunk munkájának új lendületet adunk.

• Tagságunk szépen gyarapszik.

• 144 tagegyesületünk van (33 inaktív tag kizárása után!), azonban 3 új egyesület már várja közgyűlés utáni felvételét.

• Több mint 5’000 kibocsátott versenyengedély.

• 1’661 minősített versenyző. (2018. dec. 31.)

• Évi 300+ verseny.

• Szép nemzetközi teljesítmények és dobogós helyezések.

• Országunk honvédelmi és sporttérképén kijelölt hely.



KÖSZÖNJÜK A FIGYELMETEKET!


