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Elnökségi Hírlevél – 58. szám – 2020.07.10. 

 

Kedves Sporttársaink! 

Mint tudjátok, 2020.08.02-án kerül sor – az elnök lemondása miatt kötelezően megrendezendő 
– rendkívüli közgyűlésünkre. Emlékeztetőképpen a 07.02-án közzétett meghívó itt: 
https://mdlsz.com/meghivo-rendkivuli-kozgyulesunkre/  
 
Tisztelettel kérjük tagegyesületeink vezetőit, hogy a mandátumaik regisztrációja érdekében 
kövessék a Főtitkár úr kérése, illetve az Alapszabály szerinti folyamatot. Ld. itt: 
https://mdlsz.com/rendkivuli-kozgyulesen-valo-reszveteli-szandek-meghatalmazasok-
postazasa/    
 
Mindannyiónk érdekében nagyon hasznos lenne, ha a nem túl szerencsés időpont ellenére 
határozatképes lenne a 08.02. vasárnapi első közgyűlésünk, és nem kellene 08.06.-án 
csütörtökön délután ismét összegyűlnünk. Ezért tisztelettel kérjük, hogy regisztráljatok, és 
minél többen vegyetek részt a vasárnapi első fordulóban. Ezzel időt és pénzt takarítanánk meg 
közösen. 
 
Egyben pusztán tájékoztatásképpen csatoljuk a mai napig beérkezett elnökségi tagi jelöléseket 
és pályázatokat, változatlan formában.  
 
Eddigi elnökségi tagjelöltek: 

- Szegedi Márk – önmaga jelentkezett tagjelölt (1. sz. melléklet) 
- Pajor Zoltán – önmaga jelentkezett tagjelölt (2. sz. melléklet) 
- Németh Zoltán – önmaga jelentkezett tagjelölt (3. sz. melléklet) 
- Kovács Lajos Tibor – széleskörű támogatással mások által jelölt tagjelölt (4. sz. melléklet) 
- Dr. Eördögh Attila – széleskörű támogatással mások által jelölt tagjelölt (5. sz. melléklet) 

 
Ha még érkezne további jelölés, vagy pályázat, azt is közzétesszük, hogy mindenki 
tájékozódhasson a jelöltek aktuális csapatáról. Ld. mellékletek. 
 
Félreértések elkerülése érdekében itt is tájékoztatunk Benneteket, hogy az elnökségi tagi 
jelöltségnek alapszabályunk szerint nem feltétele a pályázat és az előzetes jelölés, ez csak az 
elnök személyére vonatkozó speciális szabály. Bármelyik igazolt mandátummal rendelkező 
küldött, tagegyesületi vezető, sőt maga a közgyűlésen részt vevő, versenyengedéllyel és 
minősítéssel rendelkező sportoló is jelölheti akár önmagát is, akár a helyszínen is. További és 
visszatérő félreértés a „miért nincs jelölőbizottság” kérdése. Azért nincs, mert ez sem 
jogszabály, sem alapszabály által nem ismert fogalom, és ha lenne, kicsit a pártállami reflexeket 
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idézné, mikor a pártbizottság a jelölőbizottság közreműködésével érte el, hogy csak a szűrőn 
átment, nekik is tetsző jelöltek kerülhessenek egy-egy választó fórum elé. A mi szövetségünk 
nem így működik. Sokkal demokratikusabb, ha nem valamiféle „bizottság” dönti el, hogy kik a 
megválasztható jelöltek, hanem a fenti folyamat szerint bárki megmérettetheti magát pl. egy 
elnökségi tagi szerepre. Lesz viszont szavazatszámláló bizottság, melynek vezetésére előzetesen 
felkértem Virágh Lászlót, aki ezt – ha a közgyűlés két társával együtt megválasztja a napirend 
szerint – örömmel vállalja. 
 
 
Továbbra is számítunk támogatásotokra és segítő észrevételeitekre. 
 
 
Az MDLSZ Elnöksége nevében, sporttársi üdvözlettel, 
 
Dr. Fábián Lajos 
alelnök 



Feladó: Szegedi Mark szamoca9@me.com
Tárgy: Elnökségi tagi jelentkezés

Dátum: 2020. július 6. 18:38
Címzett: Főtitkár Mdlsz fotitkar@mdlsz.com, mdlsz@mdlsz.com

Tisztelt	Fő+tkár	úr!

Nem	tudom,	hogy	jelölő	bizo=ság	hiányában	a	megüresede=	elnökségi	pozícióra	miként	kell	jelentkezni,	mert	az	alapszabály	az
elnök	kivételével	nem	rendelkezik	jelentkezési	követelménnyel.	
Így	ez	úton	kívánok	jelentkezni	az	MDLSZ	2020.08.02	Vasárnapra	meghirdete=	(határozat	képtelenség	esetén	2020.08.06.
csütörtök)	rendkívüli	közgyűlés	4)	napirendi	pontban	meghirdete=	Elnökségi	tagok	választására.

Amennyiben	szükséges	pályázatom	postai	úton	történő	elju=atása	is	kérem	jelezze	felém.

Köszöne=el
Szegedi	Márk
MDLSZ1652

Budapest	2020.07.06.
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mailto:Markszamoca9@me.com
mailto:Markszamoca9@me.com
mailto:Mdlszfotitkar@mdlsz.com
mailto:Mdlszfotitkar@mdlsz.com
mailto:mdlsz@mdlsz.com
Cirax
1. sz. melléklet



Tisztelt MDLSZ Főtitkár úr, tisztelt sportlövők 
 
Bár nem egyértelmű, hogy a megüresedett elnökségi tagi pozícióra kell-e pályázatot írni, vagy a korábban 
beküldött pályázatom érvényes-e még, inkább megerősítve a korábbi döntésemet, ezennel pályázni szeretnék az 
MDLSZ megüresedett elnökségi tag pozíciójára. 
Az elején leszögezném, a választás bármilyen eredménnyel zárúl a tagoknak korábban és folyamatosan a 
jelenlegi elnökség tagja által sulykolt mondat, miszerint ha ez vagy az lesz, vagy nem lesz "elveszíthetitek a 
fegyvertartáshoz való jogaitokat” vélelmezhetően NEM IGAZ!  
Ahhoz, hogy a szövetség működésében ekkora változás jöjjön létre a mostani erősen kaotikus helyzet is bőven 
kevés.   
Nem voltam tagja a szövetségnek még 2012-ben amikor egy komolyabb feljelentést követően ügyészségi 
felülvizsgálat alá volták a szövetségünket. Annak az ügynek, hangsúlyozom sokkal komolyabb oka volt, 
megoldásként egy kirendelt ügyész mellett a jogszerű működés helyreállítása lett az eljárás, utána maradt 
minden a régiben a jogokat illetően.  
A tagoknak akkor és most is BIZTONSÁGBAN van a sportoláshoz való joguk. Egy a sportért és sportolókért 
ténykedő elnökség bármilyen összetételű vezetés mellet képes megtartani és megőrizni a sportoláshoz 
megszerzett szövetségi jogokat.  
Jelentkezésem oka is ez, a sport erősítése és a sportolók előtérbe helyezése a fő célom.  
 
Programom amennyiben bizalmat szavaztok nekem, és az elnökség, szakági irányítás segíti a következő 
 
1., A digitális rendszer teljes befelyezése 
 Részem lehetett a digitális rendszer elméleti összeállításában. Mind a 3 programozóval volt szerencsém 
többször egyeztetni az elvárásokat és igényeket. Sajnálatosan a rendszer fő lényege a jogosultsági szintek nem 
lettek megfelelően bevezetve és ezért az informatív, a lövök számára is nyitott, főként szakági oldalak, nem 
készültek el a tervek szerint.  
 Hiányzik egy zárt fórum ahol a sportolók és sportvezetők tudják véleményeiket megosztani egymással, 
ezzel segítve a sport fejlődést, és visszahozva a véleményeket a közösségi médiában, sokszor alpári módon 
való acsarkodások helyetti viták, megfelelő formátumot biztosítva.  
 Valamint egy minden szakág számára megfelelő versenynaptár és regisztrációs oldal befejezése, amit 
nemcsak a hazai, de külföldi lövők is használni tudnak. 
 
2., Szövetségi szabályok rendszere 
 Sajnálatosan, véleményem szerint, az elnökség túlterheltsége miatt, a szükséges szabályok 
kidolgozása nem lett harmonizálva egymással. Így azok pl általános versenyrendezési és szakági szabályok 
összehangolása fontos feladat. A jelenlegi helyzetben vannak ütközések amik sem a rendezők, sem a 
versenyzők életét nem könnyítik meg. Fontosnak tartanám a szakágvezetők és a birói bizottság tagjainak 
aktívabb bevonását egy-egy szabály megalkotásába, hiszen nem várható el az elnökség tagjaitól, hogy minden 
szakágban abszolút szakértők legyenek.  
 
3., Támogatási rendszerek. 
 Pillanatnyilag a szövetségünk elismertsége jobb mint az ismertsége, de emiatt sajnos egy-egy bajnoki 
cím messze nem bír akkora erővel mint egy olimpiai szám eredménye. Így a szövetségnek házon belül el kell 
ismerni a teljesítményt, de támogatást valamiért kell adjon. Gyakorlati példaként, ha bármely szakág bajnoka egy 
bármilyen mértékű támogatásért fordul a szövetséghez akkor azt, ha van rá mód, meg kell kapja, de cserébe 
vállaljon a közösség számára hasznos önkéntes tevékenységeket. ilyen például: 

x tartson bizonyos számú edzést kezdőknek-gyerekeknek ezzel segítve a szövetség népszerűsítését és 
szakága elismertségét.  

x Tegyen média megjelenéseket a lehetőségeinek megfelelően a sportág, szövetség népszerűsítésében. 
 Ezzel egyetemben ki kell dolgozni egy utánpótlás programot amely nem csak a fiataloknak szól, hiszen 
az a szép a szövetségünk versenyeiben, hogy bármely korban elkezdhető. A támogatási rendszernek nem 
feltétlenül kell anyagi jellegűnek lennie, hiszen egy jó egzisztenciával rendelkező kezdőnek nem biztos, hogy 
pénz kell. Sokat segíthet egy kezdőnek egy jó mentor program, egy versenyeken való végigkísérés stb. cserébe 
a “támogatásért” elvárható egy aktívabb segitői szerepvállalás, vagy bármi. Ezek mind 0Ft költséggel segíthetik a 
sportágaink fejlődését ismertségét.  
 
4., Szakágak rendszere 
 A jelenlegi rendszer idejét múlt. Az elnökség által kinevezett szakágvezetők működnek egy államilag 
dotált szövetségben, de a mi “baráti” szövetségünk esetében fontosabb lenne a szakági aktív sportolók által 
javasolt személyek elnökség általi kinevezése. A szakágvezetők a különböző fórumokon segíthetnék a 
sportolókat és a sportolók is a szakág vezetőket. Fontos lenne a különböző szakágak egységesebb irányítási 
rendszere, ahol a szakágvezetők közösen dolgoznák ki, mi a megoldás egy egy problémára. Ezzel is közelebb 
hozva a szakágakat egymáshoz.  
 
5., Az alapszabály valódi modernizálása 
 Mint a legkényesebb téma. Első és legfontosabb része, hogy ha jogilag lehetséges, a költségvetés 
időtartalma. Jelenleg naptári évben gondolkozunk, ami törvényi kötelezettség. Viszont a szövetség közgyűléstől-
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közgyűlésig gazdálkodik így folyamatosan fenáll az a probléma, hogy januártól-közgyűlésig mi a helyzet. 
Javaslatom lenne, hogy gazdasági társaságokhoz hasonlóan határozzunk meg egy belső elszámoltatási 
időszakot és ezzel folyamatos lehetne a szövetség gazdasági működése. 
 Többlet szavazati jog kérdése. Véleményem szerint az egy egyesület egy szavazat nem kellően 
képviseli a sportolók érdekeit a közgyűlésen. Így a többletszavazat szükséges. Viszont a jelenlegi elosztás 
szintén nem a sportolók érdekeit képviseli. Fontos lenne a "minősített sportlövő” x10= 1 plusz szavazati rendszer 
helyett bevezetni az “aktív sportoló” utáni +1 szavazati rendszert. Mit értek ez alatt. A minősített sportlövő 
szükséges és kell a szövetség számára feléjük semmilyen többlet elvárást nem szabad támasztani, mert ők az 
első vonal akiket aktív sportolóvá lehet és kell tenni. Aktív sportolónak véleményem szerint azt kellene tekinteni 
aki 10 versenyt vagy ennél többet teljesít egy versenyévadban. Ők azok akik sok sporttárssal találkoznak, 
különböző helyszíneken és tudják mire van szükségük. Így az ő képviseletük kiemelten fontos. Tehát ha egy 
tagegyesületnek van 5db 10-nél több versenyindulással rendelkező tagja akkor annak a tagegyesületnek 5+1 
szavazat járjon. A szavazat kiosztásának rendjét is meg kellene reformálni, mert a jelenlegi elosztás 
ellehetetleníti a rendes közgyűlés első körös megrendezését az 50%-os részvételi arány miatt. Véleményem 
szerint a tagegyesület 1 szavazata a képviselőt illeti (vagy meghatalmazottját) és a többletszavazat pedig a 
tagegyesületi tagsága okán az azt teljesítő sportolót. Ha a sportoló nem tud részt venni a közgyűlésen akkor a 
szavazatát átruházhatja az egyesületének vezetőjére vagy meghatalmazottjára aki mint egy gyűjtő egymaga 
rendelkezik az összegyűjtött szavazatokkal. A többletszavazatokat egyszemélyben birtokló képviselő a 
közgyűlésen való regisztrációjakor kap egy táblát amin az általa képviselt szavazatok összege szerepel és ezzel 
szavaz a nyílt szavazáskor. Ezzel együt kap a szavazatának megfelelő számú szavazó cédulát amit a titkos 
szavazáskor bedob az általa képviselni kívánt szavazó ládába. Ezen szavazó lapok összesítése után mindenki 
visszakapja a megfelelő számú szavazó lapot és azokat újra használja ha kell.  
 Döntés-előkészítés mechanizmusa. Fontos lenne az alapszabályban rögzíteni, hogy egy egy szabály 
vagy szabályzat kik által milyen módon és mikor módosíthatóak, mellyel az elnökségről le lehet venni a többlet 
munkát, így biztosítva hogy az elnökség a valódi feladataival tudjon foglalkozni. Amely a sport és a sportolók 
képviselete a társ szövetségek és állami szervek felé.  
 
 
Rengeteg dolga van és lesz az elnökségnek. Ebben a munkában a sportolókat képviselve úgy érzem, hogy 
megfelelően tudnám képviselni az érdekeinket és segíteni a szövetséget a fejlődés útjára állítani. Szerintem a 
legfontosabb, hogy a szakágak ne ellenfélként tekintsenek egymásra, hanem közösen erősítsék a szövetség 
egységét. Miközben fő szakágamnak tekintem az IPSC-t aközben részt veszek sok egyéb szakágunk versenyein 
is. És ugyan most egy szakági versenyen a résztvevők a másik szakágat okolják bizonyos vélt valós hibákért azt 
SOHA nem hallottam, hogy sporttársam sporttársat tett volna felelősé. Így van remény, hogy egyszer a sportolók 
újra egységesek lesznek a sportolás érdekében.  
Tekintsük végre sportólónak magunkat és aljunk ki sőt követeljük a minőségi sportoláshoz való jogunkat. 
 
Bármilyen kérdésre szívesen válaszolok 
Köszönöm, hogy elolvastátok, meghallgattátok elképzeléseimet. 
Remélem elnyerve szimpátiátokat, velem és az elnökség többi tagjával közösen megindulunk egy felemelkedési 
úton. 
 
Szegedi Márk 
Sportlövő MDLSZ1652 
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Önéletrajz 

 

Név: Kovács Lajos Tibor 

Születési hely, idő: Budapest, 1975. június 1. 

Jelenleg feleségemmel és két fiammal élek Gyömrőn. 

 

2016 óta vagyok az MDLSz és a Honfoglalás LLK tagja. Bírói és lövészetvezetői vizsgámat 2017-

ben tettem hazai versenyszámokból. Érdeklődöm a sportpszichológia iránt, részt vettem ilyen 

jellegű továbbképzéseken. 

2019-ben segítettem elkészíteni az MDLSz pályázatát a 2021-es sziluett Európa Bajnokság 

megrendezéséhez, amelyet a 2019-es Franciaországban rendezett EB-n én prezentáltam az európai 

sziluett szövetségnek, mint kijelölt nemzetközi kapcsolattartó. 

Amennyiben megválasztanak, akkor az elnökség tagjaként a sziluett szakágat, illetve az MDLSz 

sportolóinak érdekeit szeretném képviselni. 

 

Főbb eredményeim sziluett lövészetben: 

2018 Sziluett puska optikai irányzék 100m országos bajnok, 

2019 Sziluett puska optikai irányzék 100m európa bajnoki 2. helyezett, 

2019 Könnyű puska optikai irányzék 100m európa bajnoki 2. helyezett. 

 

Végzettségek: 

Programtervező informatikus (2013 ELTE Informatika kar) 

Informatikus mérnök (2004, Gábor Dénes Főiskola) 

Általános gépszerelő karbantartó technikus (1994, Trefort Ágoston Kéttannyelvű Szakközépiskola) 

 

Munkahelyek: 

Novitax Kft. 1997- (jelenleg vezető szoftverfejlesztő) 

Gelka 1996 (adatrögzítő) 

Konzumbank 1995 (adatrögzítő) 

 

Nyelvismeret: 

Angol felsőfokú „C” típusú szakmai nyelvvizsga (informatika). 

Angol középfokú „C” típusú nyelvvizsga. 
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Önéletrajz 
 

Személyes adatok: 
 
Név:  Dr. Eördögh Attila 
Születési hely, idő: Szekszárd, 1981. június 14.  
Telefon: 20/539-5402 
Elérhetőség: 7100 Szekszárd, Kerámia u. 11. 
e-mail:          eordoghattila1981@gmail.com 
 
Tanulmányok: 
 
- Szegedi Tudományegyetem - Állam és jogtudományi kar 
- Számítástechnikai szoftverüzemeltető szakképesítés 
- Rendészeti szervező szakképesítés - Közrendvédelmi közlekedési szak 
- Nemzeti Nyomozó Iroda - Kiberbűnözés Elleni Főosztályának szakképesítése. 
- Fegyverműszerészi szakképesítés (folyamatban) 
 
Munkahely: 
 
- 2010.12.01. óta hivatásos állományú rendőrként szolgálok. Jelenleg a Szekszárdi 
Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály, Nyomozó alosztály, Kiemelt ügyek csoportjában 
teljesítek szolgálatot, kiemelt főnyomozó beosztásban, főhadnagyi rendfokozatban. 
 
Mellékállásom: egyéni vállalkozó, rendezvényhangosítás, sportrendezvény szervezés, 
lebonyolítás, sportszergyártás tevékenységgel, mely a közeljövőben fegyvermesteri 
tevékenységgel fog bővülni. 
 
Nyelvismeret: 
- Angol, középfokú „C” típusú államilag elismert nyelvvizsga. 
 
Egyéb végzettségek: 
- „B” kategóriás jogosítvány. 
- Fegyvertartási engedély 
- Lövészetvezetői engedély 
- Lőszerszerelési engedély 
- Sportbírói képesítés (sportlövészet) 
 
Érdeklődés: 
Sportlövészet, fegyverekkel kapcsolatos egyedi alkatrészgyártás, lőszeralkatrész gyártás. 
 
Elért legjobb eredményeim:  
 
Gyorspont szakág:  

- 2017 Nagykaliberű Pisztoly nyílt irányzék kat. felnőtt országos bajnok 
- 2018 Nagykaliberű Pisztoly optikai irányzék éves összesített bajnok. 
- 2019 Nagykaliberű Pisztoly nyílt irányzék éves összesített bajnok 

Valamint pisztoly és puska ágakban is nagy számú országos bajnoki dobogós helyezés. 

Steel Challenge szakág: 
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- 2017 Kiskaliberű Puska open kat. overall országos bajnok 
- 2017 Nagykaliberű Puska open kat. overall országos bajnok 
- 2018 Kiskaliberű Puska open kat. overall országos bajnok 
- 2018 Nagykaliberű Puska standard kat. országos bajnok 
- 2019 Német nemzeti bajnok Nagykaliberű puska open és kiskaliberű puska open 

kategóriában. 

Fentieken túl 5 pályacsúcsot is tartok, mely az adott pálya országos bajnokságon lőtt abszolút 
legjobb idejét jelenti. 
 
Kiskaliberű precíziós puska szakág: 

- 2017 évi országos bajnokság 150 méter II. helyezett 

 
Kompetenciák: 
A lehető legszélesebb körben, és az egyes témákat mélységében megismerve foglalkozok a 
sportlövészettel, fegyver és lőszer ismerettel, lőelmélettel. Mindemellett aktív versenyző 
vagyok így szakmai ismereteimet, az általam készített eszközöket, lőszereket van módom a 
gyakorlatban, versenykörülmények között kipróbálni, ezáltal komplex visszacsatolással 
fejleszthetem elméleti és gyakorlati tudásomat. Tekintettel arra, hogy a versenysport 
életszemlélet is, hétköznapjaim legtöbb tevékenységét átszövi. Szükséges hozzá a célirányos 
fizikai tréning mellett mentális felkészülés, az edzésmódszerek, alkalmazott technikák, műszaki 
ismeretek folyamatos bővítése is. Az így felhalmozott elméleti és gyakorlati tudást szívesen 
megosztom a sportág iránt érdeklődőkkel, a sportlövészetet hobby, vagy versenyszinten 
művelni kívánó közönséggel. 
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