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Pályázat az MDLSZ Elnöki szerepkörének betöltésére 
 
Dr. Fábián Lajos Károly 
az MDLSZ alelnöke 
 

Budapest, 2020.07.09. 
 
 

Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt jelenlegi, és leendő Elnökségi tagtársaim, Tisztelt Főtitkár Úr, Tisztelt 
Felügyelő Bizottság, Tisztelt Sporttársaim! 

 
 
Alapszabályunk 21.§ (4) bekezdésének előírásai szerint ezúton, a rendkívüli közgyűlés 2020.07.02-án kelt 
és közzétett meghívójának közzétételét követő 10. napot megelőzően, vagyis az alapszabály adta 
határidőben megpályázom a szövetség elnöki tisztségét. 
 
 

Miért teszem ezt? 
 
Teszem ezt azért, mert mint elnökségi tag, és mint a szövetség alelnöke három évvel ezelőtt arra 
vállalkoztam, hogy szabadidőmet, energiáimat nem kímélve, társadalmi és gazdasági kapcsolataimat is 
latba vetve, majdnem 30 éves, és több ezer fős nagyvállalati irányítási, vezetői tapasztalatomat, valamint 
vezetői, jogi, pénzügyi, közgazdasági ismereteimet, diplomáciai képességeimet felhasználva, társadalmi 
munkában kiveszem a részem a 2016-ban és 2017-ben nagyon instabilnak tűnt, konfliktusokkal terhelt 
szövetségünk stabilizálásában, egyfajta előre mutató béke megteremtésében, és konszenzusteremtő, 
előremutató munkámmal segítem stabil fejlődési pályára állítani a szövetséget.  
 
Akkori jelmondatom ma is változatanul érvényes, sőt, sajnos újra időszerű:  
 

„Legyen Béke, Rend, és Haladás!” 
 
2017-re, a szövetség – a természetes és örömteli növekedése miatt – adminisztratív rendszerében, 
emberi erőforrása tekintetében, pénzügyi kontrolling folyamataiban, döntéshozatali rendszerében, és 
pénzügyi riporting fegyelme tekintetében is megújításra szorult. Egy ilyen méretű és gyorsan növekvő 
szervezetben nem hiányozhat a pénzügyi, jogi, szervezetirányítási és szervezési tapasztalat, a 
diplomáciai gyakorlat és készség, valamint a létező hálózat, a külső kapcsolatok rendszere, ami 
összességében a szövetség fejlődése irányában hat, ha jól sáfárkodunk ezekkel. 
 
Ezt a munkát elkezdtük, sok jelentős eredményt tudunk felmutatni, de még messze vagyunk a céltól.  
 
Szalai László elnökünk lemondása, akivel egyébként összefogva, és végig összhangban vezettük a 
szövetséget, akit végig támogattam munkámmal, megtörhetné ezt a pozitív folyamatot ha én magam is 
lemondanék, nem tartanék ki, és most nem ajánlanám fel, hogy elnökként is folytatom a szövetség 
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irányítását. Úgy ahogy nagyon sokan, Szalai Laci maga is abszolút támogatásáról biztosított, és 
felhatalmazott arra, hogy ezt a pályázatomban is megemlítsem, így tehát meg is teszem. 
 
Az is példa nélküli, amilyen egységben az elnökség tagjai és a választott tisztségviselők együtt tudtak 
működni az elmúlt években. Eltérő vélemények, sőt kisebb nézeteltérések mindig adódtak, de ezeket 
példa értékűen meg tudtuk beszélni és döntésképességünket folyamatosan meg tudtuk őrizni, miközben 
esetleges egyet nem értésünket nem a többiek háta mögött, és nem a Facebookon beszéltük meg. Ezt 
az egyik nagy eredményünknek tartom. 
 
Közeli barátaim, családtagjaim, és üzlettársaim, akiktől a szövetség irányító testületében való szerepem 
jelentős időt és energiát von el, most is azt kérdezik: Miért? Miért vállalom ezt a sok konfliktussal, 
stresszel, ünnepnapokon és néha éjjel végzett munkával, sokszor csalódásokkal és néha keserű 
pirulákkal teli civil szervezeti funkciót állandóan a telefonon lógva, valaki másnak a problémáját próbálva 
megoldani? Magam is elgondolkodtam ezen, hiszen egy sikeres üzleti karrier vége felé, stabil anyagi 
biztonságban, csak a vállalkozásaimmal foglalkozva, hat unokámmal játszadozva, és hobbimnak – a 
sportlövészetnek, a természetjárásnak, és a vadászatnak – élve is tölthetném napjaimat.  
 
Azonban a válasz magában a kérdésben rejlik: azért, mert a számomra igen fontos hobbim – a 
sportlövészet – hazai jövője nem kis részben attól a tevékenységtől és eredménytől függ, amit a 
Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség, mint sportági szakszövetség el tud érni. Én ezt kezdetektől 
úgy fogalmaztam meg, hogy „fel kell kerülnünk a hazai sport és a honvédelmi nevelés térképére”, és 
ahogy 2017-ben is nyilvánosan felemeltem a kezem és a hangom, mikor azt láttam, hogy a szövetség 
kicsinyes konfliktusok mentén a vesztébe rohan, ugyanúgy – ha bizalmat kapok – most sem kívánom 
félbe hagyni, amit a részvételemmel, és részben a vezetésem alatt az ügyvezető testület tagjaival együtt 
elkezdtünk.  
 

 
Mit értünk el eddig? 

 
Egyik legnagyobb vívmányunk az a stabilitás és béke, ami az elmúlt 3 évet jellemezte.  
 
A szövetség nagyobb, erősebb és karakteresebb lett, mint valaha. 
 
Óriási mérföldkő mind a Honvédelmi Sportszövetségbe, mind a Nemzeti Versenysport Szövetségbe 
történt integrációnk, melyben nagyon nagy segítségünkre volt az MTTOSZ-be való bekerülésünk is. (Csak 
emlékeztetőképpen, 2017-ben még volt aki perrel akarta elérni az EMMI Sportállamtitkársága által 
fenntartott köztestületbe – a Nemzeti Versenysport Szövetségbe – történő felvételünket.) Így ma mind 
a Honvédelmi Minisztérium, mind az Emberi Erőforrások Minisztériuma által létrehozott és fenntartott 
köztestületekben tényezők vagyunk, tudnak rólunk, számítanak ránk, és bizonyos pénzügyi források is 
kezdenek megnyílni, melyek segítségével az elmúlt évben már el tudtuk kerülni a tagjainkat és 
versenyzőinket sújtó díjak emelését. Ha a folyamat nem szakad meg, szakszövetségünk is eljuthat oda, 
hogy még talán az állam hivatalosan is befogad minket, és más társszövetségekhez hasonlón, juttat 
valamiféle rendszeres támogatást azért a fontos szerepért cserében amit betöltünk, és a munkáért, amit 

http://www.mdlsz.com/
mailto:mdlsz@mdlsz.com


 

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség 
Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22 B torony 15. em. 

Adószáma: 18167883-1-41; Nyt. száma: 01-07-0000056 
Levelezési cím: MDLSZ, 1156 Budapest, Késmárk utca 16. 

Web: www.mdlsz.com Email: mdlsz@mdlsz.com 

3 

szakszövetségként elvégzünk. Erre a 2021-2022-es ciklusokban nagyon jó esély mutatkozik, 
folyamatosan dolgozunk az ügyön. 
 
Én magam időközben a Honvédelmi Sportszövetség országos küldöttgyűlésének 5 évre megválasztott 
állandó delegáltja lettem, a korábbi MHSZ romjain létrejött MTTOSZ elnökségi tagjaként is dolgozom, 
és kapcsolataink, egyre javuló beágyazottságunk ma már lehetővé teszik, hogy a tavaly őszi 20 éves 
jubileumi rendezvényünkön – meghívásomra – egy asztalnál vegyen részt Dr. Simicskó István volt 
Honvédelmi Miniszter, Országgyűlési Képviselő, a Honvédelmi és Hazafias nevelés ügyének 
kormánybiztosa, a Honvédelmi Sportszövetség Elnöke, (a KDNP frissen kinevezett frakcióvezetője), mint 
fővédnökünk, Prof. Dr. Borbély Attila, a Magyar Telekom Felügyelő-, és Audit Bizottságainak Elnöke, a 
Honvédelmi Sportszövetség Alelnöke, az MTTOSZ elnöke, Dr. Mészáros János a Nemzeti Versenysport 
Szövetség Elnöke, valamint Mergancz Sándor tábornok úr, az Magyar Sportlövők Szövetségének 
Alelnöke, mint díszvendégek. Ebben az időszakban az MDLSZ a Fegyverügyi Egyeztető Fórum állandó 
tagja lett, a fegyverügyi jogszabályok változásairól nem utólag értesülünk, mint korábban, hanem 
gyakorlatilag részt vehetünk a jogszabályok előkészítési fázisában, ami szintén óriási lépés a múlthoz 
viszonyítva, mikor utólag lepődtünk meg a fejünk fölött hozott döntéseken.  
 
Az MHSZ utódszervezetében – az MTTOSZ-ben – elnökségi tagként dolgoznom egyébként is 
megtiszteltetés, hiszen az MHSZ-ben kezdtem el a sportlövészetet 1976-ban, TOZ-8-as kiskaliberű 
puskával (valamint ott építettem repülőmodelleket, ott tanultam meg vezetni UAZ-on, stb.), és már 
felnőtt fejjel, felavatott katonatisztként, majd később már tartalékos főhadnagyként néztem végig az 
MHSZ majdnem teljes pusztulását a rendszerváltás idején. Minden tiszteletem azoké az embereké, akik 
a régi értékek megmentése érdekében az MTTOSZ-ben elérték, amit elértek. A Honvédelmi 
Sportszövetség megalakulása pedig szintén öröm volt számomra és megtisztelő az országos küldöttlistán 
szerepelnem.  
 
A fentiek elérésében saját magam, valamint elnökségi tagtársaim kapcsolatrendszerének 
felhasználásával tudtunk jelentős eredményeket elérni. A két évig tartó lobbi során én magam is 
döbbenten szembesültem azzal, hogy sok helyen – pl. minisztériumi szinteken, valamint saját jelenlegi 
ernyőszervezeteinkben – azt sem tudták, hogy létezünk, nem tudták, hogy szakszövetség vagyunk, nem 
voltak tisztában méretünkkel, nemzetközi szerepünkkel, versenyeink és versenyzőink számaival, 
szakágaink kiváló nemzetközi és hazai eredményeivel, mert az első 17-18 év többnyire belső 
csatározásokkal telt a szövetség életében ahelyett, hogy közös érdekeink szerint a családot kifelé 
erőteljesebben védtük és építettük volna. Ez változott meg az elmúlt 2-3 évben, és ezt szeretném többek 
között tovább folytatni. 
 
A fiatalok Honvédelmi és Hazafias nevelése érdekében kifejtett munkámat a Honvédelmi Minisztérium 
köztestületeként működő Honvédelmi Sportszövetség 2019.12.04-i közgyűlésén Ezüst Fokozatú 
elismerő oklevéllel jutalmazta, melyet Dr. Simicskó István elnök úrtól vettem át. (1. sz. melléklet) 
 
Az elmúlt években sikerrel modernizáltuk alapszabályunkat, megakadályozva pl. azt a korábbi 
nemtelen gyakorlatot, mikor a Facebookon, fejpénzért vett külsős szavazók, és/vagy felkért diákok 
döntötték el robotszavazóként egy-egy fontos ügyünk sorsát. Tiszta és érthető szabályok mentén lehet 
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közgyűléseinket és tisztújításainkat lebonyolítani, mandátummal valóban csak MDLSZ tag, 
versenyengedéllyel rendelkező, minősített sportoló rendelkezhet. 
 
Hozzáfogtunk az egyik legnagyobb kihívás, a digitális szövetségirányítási rendszerünk fejlesztéséhez, 
ami a teljesen papír és Excel táblázat alapú rendszer helyébe lépve, komplett nyilvántartási rendszerré 
vált, a számlázási és pénzügyi rendszerrel integrált, a minősítési rendszerünket is magában foglaló átfogó 
rendszerként üzemel. Vannak még hibái? Igen... Minden ilyen rendszer bevezetése buktatókkal, sok 
munkával, és tanulással jár. Ezek kijavítása folyamatos. Célunk, hogy a következő max. 6-8 hónap alatt 
ezek a gyermekbetegségek is megszűnjenek, és mindenki megelégedésére működjön a rendszer. Azt 
mindenkinek látnia kell, hogy a Covid19 járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzeti jogrendben a digitális 
rendszerünk mentett meg minket attól, hogy teljesen leálljunk! Csak egyetlen példa: Ha nincs digitális 
rendszer, akkor több száz lőfegyver támogatási dokumentumot nem tudtunk volna kiadni olyan digitális 
csatornákon, amelyeket az ORFK Igazgatásrendészet is elfogadott erre az időszakra. A lőfegyver 
támogatások ügyintézésének közel 100%-a már a új rendszeren át bonyolódik, nyilvántartásaink pedig 
sokkal megbízhatóbbá, és naprakésszé váltak. 
 
Vezetésemmel folyamatosan javítani próbáljuk a tagság irányában a kommunikációt. Már lassan a 60. 
Elnökségi Hírlevél szám jelenik meg, amellyel kapcsolatban sok pozitív visszajelzést kapunk, és amely 
ügyet felkarolva, az első pillanattól személyesen viszek. 
 
Bevezettük a szakági önálló költségvetés intézményét, ami 2018 előtt teljesen ismeretlen fogalom volt 
a szövetségben. Ma már mind a 6 szakágunk előre, a közgyűlés által jóváhagyott keretekből gazdálkodik. 
 
Pénzügyi-, számviteli-, és jogi szolgáltatási díjainkat kordában tartjuk, korábbi évekhez viszonyítva 
mind könyvelőnk, mind ügyvédünk magas színvonalon, átalánydíjas rendszerben, kiszámítható, 
tervezhető költség szerkezetben látja el feladatát. 
 
Saját magam készítettem el azt a komplex, belső pénzügyi riporting rendszert, melynek alapján a 
főtitkár naprakészen vezetni tudja bevételeinket és kiadásainkat B1-B10 jelölésű tíz különböző bevételi, 
valamint K1-K24 jelű huszonnégy különböző kiadási kategóriában, szakáganként is, és egyben is külön 
követve a helyzetet, és amely a könyvelővel megbeszélve a főkönyvi szerkezetünkben is követhető 
végre. Ennek segítségével biztosítható, hogy nem ér minket meglepetés és pénzügyeinket megfelelően 
kontrolláljuk mind a 34 bevételi és kiadási kategóriában, továbbá év végén könnyebben össze tudjuk 
vetni a mérleg és a cash flow szemléletű anyagaink számait. A legutóbbi közgyűlések elé már egyébként 
ilyen főoldali szerkezetben került a költségvetés, amit a közgyűlés rendre el is fogadott az utóbbi 
években. Ennek további nagy előnye, hogy pl. már az idén soronként láttuk az elmúlt időszak tény adatait 
is, valós összehasonlítási alapot adva minden tervezett tételnek.  
 
Az elmúlt három évben az ügyvezető testület (értsd: elnökség) tagjai, semmiféle juttatásban, 
telefonos, vagy egyéb költségtérítésben nem részesültek. Ez számomra fontos elvi kérdés. A felesleges 
telefon előfizetéseket megszüntettük, és az elnökségi tagok egy pogácsát sem esznek a szövetség 
költségén. Munkáját mindenki ingyen, társadalmi munkában, sőt néha jelentős ráfordítással (pl. 
üzemanyag, saját telefon, saját eszközök, stb.) végzik.  
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A szövetség történetében soha nem látott pénzügyi stabilitást értünk el. Az elmúlt három évben 
megháromszoroztuk pénzügyi tartalékunkat. A bankszámlánk egyenlege, miközben e sorokat írom: 
41,17M Ft. Nyilván ez egy pillanatnyi keresztmetszet, hiszen bevételek és kiadások folyamatosan 
változtatják ezt a számot, de amint a rendes közgyűlési előterjesztésekben is rendszeresen látható, a 
szövetség vagyona a vezetésünk alatt minden évben jelentősen gyarapodott. 
 
Bírói, lövészetvezetői képzési rendszerünk teljesen megújult. Hegyi Gyula sporttársunk, a bírói 
bizottság vezetőjének vezetésével megháromszorozódott az ebből a tevékenységből származó 
szövetségi bevételünk, és ez a szolgáltatásunk külsősök számára is egyre népszerűbb. Ezért köszönet 
illeti. A jövőben is számítok Gyula munkájára, és lelkesedésére. 
 
Budapestre hoztuk központi irodánkat, hogy minden régiótól egyforma távolságon belül elérhető 
legyen mindenki számára, ezzel a külön vidéki iroda és budapesti székhely költség duplikációt is meg 
tudjuk szüntetni. Amint a bíróság bejegyzi a májusi módosítást, mely szerint a székhely az irodába 
költözik, azonnal felmondjuk a székhelyszolgáltatónál a szerződést. Fejlesztettük a főtitkári irodát mind 
személyi, mind eszközállományában. Haiszky Ernő Zoltán főtitkár és Farkas Zsuzsa asszisztense 
munkájával kapcsolatban nagyon sok pozitív visszajelzés érkezik, egyértelmű célunk a tagság minél jobb, 
magasabb színvonalú és gyorsabb kiszolgálása. Ernő és Zsuzsa munkájára – ha bizalmat kapok – továbbra 
is számítok. 
 
Példa nélküli, ahogyan egy lelkes csapatunk, élén Tanács Gábor szövetségi oktatási referensünkkel, és 
az én háttér támogatásommal lassan eléri, hogy a dinamikus lövészsport edzőinek képzése bekerüljön 
a Testnevelési Egyetem oktatási rendszerébe. Erről tájékoztatónk itt: https://mdlsz.com/wp-
content/uploads/2020/06/Beszamolo_a_szovetsegi-oktatasi-referns_munkajarol.pdf  
 
Gábor nem csak itt aktív, hanem a Nemzeti Versenyport Szövetségben is képviselt minket, mint oktatási 
referensünk, és az e-sportok térnyerése kapcsán, az NVESZ erőfeszítéseit segítve, már ott vagyunk akár 
az e-sport – VR edzés – palettán is. Tanács Gábor nevünkben adott interjúja itt: 
https://videa.hu/videok/emberek-vlogok/ezert-csatlakoza-a-sportloveszet-vr-magyar-dinamikus-
loveszsport-s-PMhH6WQWahVOmLEZ  
 
Nagy köszönet illeti Tanács Gábort és a projektben részt vevő kis csapatot azért a  lelkesedésért és 
energiáért, amit befektetnek a közös ügy érdekében. (Az oktatói csapat a teljesség igénye nélkül: 
Tanács Gábor, Szarvas Péter, Miglécz Gyula, Dr. Eördögh Attila, Kiss József, stb.) 
 
 

Ki vagyok? 
 
Anyagilag mindenkitől független, senki felé el nem kötelezett, szerencsére makk egészséges, érett és 
sokat tapasztalt, nagy terhet is cipelni képes, igen nagy munkabírású, több diplomás orvos-vállalkozó 
vagyok, egy sikeres nemzetközi és hazai üzleti karrier vége felé, felnőtt, szintén független, sikeres 
gyerekekkel, ma már hat unokával, a német juhász kutyámmal, és a fegyvereimmel, stabil házasságban. 
Angolul közel anyanyelvi szinten, németül és oroszul alapfokon kommunikálok. 
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Életrajzom itt: https://tritonlife.hu/munkatarsaink/dr-fabian-lajos és itt: http://vosz.hu/hirek/549-
bemutatkozik-a-vosz-egeszsegugyi-szekcio-uj-elnoke-dr-fabian-lajos  
 
2015-ben az MSSZ felől érkeztem az MDLSZ-be. 2017-től dolgozom az MDLSZ elnökségében, 2018-tól 
mint a szövetség együttes jogi képviseletére is feljogosított alelnöke. Amit tudni és ismerni lehet 
szövetségünk ügyeiről, működéséről, problémáiról és lehetőségeiről, azt tudom, és ismerem. 
 
2015-ben a kombinált lőfegyverismereti vizsgára felkészítő tankönyvet írtam, melyet ingyen 
elérhetővé tettem nem csak szövetségünk tagjai, hanem bárki számára, aki lőfegyverismereti vizsgára 
készül az országban. Az anyag a mai napig szabadon letölthető a szövetség honlapjáról, és az egyik 
leggyakrabban látogatott mdlsz.com aloldalunk:  
https://mdlsz.com/wp-content/uploads/2020/01/Fegyverismeretei_vizsga_anyaga-Dr.-
Fabian_Lajos.pdf  
 
Rendőrhatósági engedéllyel rendelkező lövészetvezető vagyok, és annak ellenére, hogy én magam pl. 
nem lövöm az IPSC-t – a hazai versenyszámok, Steel Challenge, Gyorspont, és IMSSU mellett – sikerrel 
elvégeztem az IPSC bírói tanfolyamát is, hogy minél szélesebb ismeretanyaggal rendelkezzek 
szövetségünk sportágainak hátteréről. Házi lőszer szerelésre vonatkozó engedélyem van, és etikus 
sportvadászként is forgatom a fegyvert, nem is keveset. A természetet és a vadászatot igen magas 
szinten kedvelő és űző emberként, éppen most tanulok a 2 éves állami vadgazdálkodási technikusi 
képzés keretében, mely oklevelemet 2021 májusában kapom meg, ha sikeres vizsgákat teszek.  
 
Jelenleg érvényes MDLSZ minősítéseim: Kiskaliberű pisztoly - Mester, Nagykaliberű pisztoly - Mester, 
Nagykaliberű puska – Mester, Kiskaliberű puska – I. oszt., Sörétes puska – I. oszt. Feleségem, lányom, és 
a vejem is vadásznak, és saját jogon is több lőfegyverrel rendelkeznek. 
 
Kedvenc sportágam a nagykaliberű precíziós lövészet. Korábban az MSSZ országos bajnokságain – és 
más, nem szövetségi versenyeken – is indultam, és kiváló eredményeket értem el mind egyéniben, mind 
csapatban, az utóbbi két évben azonban sajnos egyéb elfoglaltságaim miatt nem tudtam részt venni 
fontosabb versenyeken, és versenybíróként sem tudtam pontjaimat gyűjteni.  
 
Jelenleg az MDLSZ-ben az Alpokalja SE tagja vagyok, az MSSZ-ben pedig a szentendrei Honvéd Kossuth 
Lövészklub színeiben versenyzek, de tagja vagyok a Mátyásföldi Technocoop Lőegyletnek is. Vadászként 
is három különböző vadásztársaságnál rendelkezem tagsággal, ebből két önálló területtel rendelkező, és 
egy terület nélküli (hagyományőrző) társaságban. 
 
Társadalmi munkában nem csak az MDLSZ-ben, az MTTOSZ-ben, és a HS-ben dolgozom, de a Demján 
Sándor által alapított VOSZ (Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége - http://vosz.hu ) 
Egészségügyi Szekcióját is vezetem, mint Elnök. 
 
Családi helyzetem stabil és kiegyensúlyozott. Eddigi első és utolsó feleségem – akivel 37 éve vagyunk 
házasok – a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ – Honvédkórház osztályvezető főorvosa, az MH 
állományában végzi munkáját, fiam (37) és lányom (33) – hat unokánk szülei – már régen külön 
háztartásban, anyagilag független, sikeres életüket élik. 
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Egész életemben sportoltam, 50 évesen még két órán belül futottam a félmaratont, és 20 éven át a 
nyári szabadságunk komoly kerékpártúrákkal telt, sokszor az Alpokban. Korai éveimben versenyszerűen 
teniszeztem, NBII-es szinten röplabdáztam, az MHSZ-ben lőttem (amíg lehetett), és éveken át műveltem 
a Kyokushin-karate nemes művészetét. Első övvizsgáimat a 80-as évek első felében, a ma már legenda, 
8. danos mester – ny. honvéd ezredes, speciális kiképzőtiszt – Furkó Kálmán előtt tettem, és büszke 
vagyok arra, hogy személyesen ismerhettem. (Róla itt: https://honvedelem.hu/cikk/furko-kalman-
nyugallomanyu-ezredes-elete-mestermu/ ) Ma a sport számomra a sportlövészetet, sportvadászatot, 
természetjárást és – térdműtétem óta – a kímélő kutyás kocogást jelenti. 
 
 

Mit tervezek? 
 
Mind a hat szakágunk összhangban – nem egymás rovására, hanem egymás erősítése mellett történő 
– erősítését, ezzel a szövetség erejének további növelését, a hazai sport és honvédelmi nevelés 
térképén helyzetünk megingathatatlanná tételét. 
 
Jelmondatom 2017-es megválasztásom óta változatlan: „Legyen Béke, Rend, és Haladás!” 
 
Ennek érdekében nagyon fontos elvnek tartom a szakágak önállóságának további növelését, egyfajta 
szakági önkormányzatiság erősítését. Ezzel kapcsolatban már keletkeztek félreértések 2017-ben, ezért 
félreértések elkerülése érdekében itt is tisztázom: Ez nem a szövetség szétverésére okot adó, az egységet 
gyengítő, egymással szemben álló és a szűkös anyagi forrásokért marakodó, egymást a Facebookon 
alpári stílusban mocskoló bandaháború formájában kell, hogy történjen! 
 
Ha ez így lenne, az nem erősítene, hanem gyengítene minket együttesen, azokat is, akik ebben részt 
vesznek, és azokat is, akik vétlen és tétlen szemlélői az eseményeknek. 
 
A fentiek alapvető feltétele, hogy a szakágak maguk jelöljék azokat a vezetőiket, akikkel együtt akarnak 
dolgozni, akikben megbíznak, és akiket elfogadnak. Vannak szakágak, amelyek jól működnek annak 
ellenére, hogy nincs állandó csatazaj körülöttük, és van ahol ez most még zajosabban történik. A 
tapasztalat megerősíti, hogy nem mindig a zajos szakágak működnek jól és sokszor a legkiemelkedőbb 
nemzetközi és hazai sporteredmények a csendesen és szerényen küzdő csoportokból érkeznek. 
 

IPSC 
 
Alapító szakágunk, és a mai napig nagyon fontos frontvonali sportágunk, sok nagyon tehetséges és 
elkötelezett sportolóval. Fontos, hogy béke legyen, és fontos, hogy a nemzetközi szövetség felé a korábbi 
években is rendszeresen áramló konfliktus üzenetek végre lecsillapodjanak. E nélkül esélyünk sem lesz 
újabb, komoly nemzetközi verseny hazánkba hozatalára.  
 
Ebben a szakágban talán a legfontosabb a szakági demokrácia üzemeltetése, erre itt van a legnagyobb 
igény. Az utóbbi években sok szakágvezető, régióigazgató, NROA vezető csere történt, általában 
lemondások, sértődések, konfliktusok miatt. Az instabilitás kezelése érdekében az elnökség megbízta 
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egy tagját, Dr. Regényi Kund IPSC lövőt, hogy helyettes régióigazgatóként segítse az átmeneti időszakban 
a stabilitás megteremtését, azonban a stabilitás még mindig nem jött el. 
 
Az elnökség – javaslatomra, és Simon László szakágvezetővel teljes egyetértésben – a napokban kiírt egy 
nyílt pályázatot, melynek célja egy valóban önállóan, a szakág támogatását élvező régióigazgató 
megtalálása és kinevezése. Őszintén remélem, hogy ez a kérdés legkésőbb a jövő hónapban megoldódik, 
és ezzel együtt sok konfliktus lezárul. A pályázat itt: https://mdlsz.com/wp-
content/uploads/2020/06/Elnoksegi_Hirlevel-55_IPSC_regioigazgato_palyazat.pdf  
 
A megfelelő, a szakág által és a szakágvezető által is támogatott személyt az elnökség az alapszabály 
szerint csak szentesíteni szeretné, de nem kíván beleszólni abba, hogy ez ki legyen, feltételezve, hogy 
a kiírási feltételeknek megfelelő jelölt lesz a funkcióra. Ezt követően a régióigazgató önállóan végzi 
munkáját, az Alapszabály 36.§-a és 37.§-a alapján. 
 
Eddig is történtek lépések a nemzetközi porondon is: 2019-ben meghívásunkra hazánkba érkezett Vitaly 
Kryuchin úr, az IPSC Világszövetség új Elnöke, akit magam hoztam be a repülőtérről, akivel elnökségi 
tagtársaimmal, valamint Kovács Attila akkori régióigazgatóval együtt vacsoráztunk az Akadémián, 
tovább építve szövetségünk pozícióit, Magyarországon is megteremtve a MISSIA program alapjait, 
remélve, hogy az új nemzetközi IPSC vezetéssel alakuló kapcsolatok egyszer ismét nagy nemzetközi IPSC 
versenyt is hozhatnak majd újra hazánkba. Ld itt: https://en.wikipedia.org/wiki/Vitaly_Kryuchin  
Ennek feltétele, hogy rendezzük az IPSC szakágon belül az utóbbi időben újra fellángolt belső 
konfliktusokat, megtaláljuk a megfelelő régióigazgatót, és minden tisztázatlan ügyet tisztázzunk a lehető 
legrövidebb időn belül, helyreállítva a szakágon belüli békét, egyensúlyt, és nemzetközi reputációnkat, 
mely szakág a kezdetektől nagyon fontos szerepet tölt be életünkben.  
 
Nagyon nagy szükség van a megújulásra, fiatalok megnyerésére, és az IPSC versenyrendszerében 
szereplő versenyek számának növelésére annak érdekében, hogy a szakág súlya ne csökkenjen, és 
továbbra is zászlós hajója maradhasson az MDLSZ-nek. Ehhez minden támogatást és segítséget meg 
kívánok adni. 
 
Külön köszönöm Simon László szakágvezető – sokszor nem túl egyszerű – konszenzusteremtő 
munkáját, akire elnökként is számítanék a jövőben is. 
 

IMSSU, Steel Challenge 
 
Őszintén nagyra értékelem mind Steel Challenge, mind IMSSU csapataink kiváló nemzetközi 
eredményeit, és mindkét szakágat – lehetőségeinkhez mérten – szívből támogatom. Említett szakágaink 
az IPSC-hez hasonló komoly nemzetközi kapcsot is jelentenek, és amit sportolóink ezekben a 
szakágainkban évek óta elérnek, az összességében a szövetségünk legkiemelkedőbb nemzetközi 
eredményeit hozza számunkra. Annyi EB aranyat és egyéb helyezést, mint amit pl. 2019-ben ez a két, 
igen jól, szerényen, és belső konfliktusoktól mentesen működő szakágunk hozott, soha, egyetlen más 
szakágunknak sem sikerült a múltban.  
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Nagy öröm, hogy a 2021-es sziluett EB rendezési jogát elnyertük. Egy ilyen helyzetben, ilyen nemzetközi 
eredményekkel abszolút indokolt, hogy az IMSSU szakág támogatást nyerjen egy a szakágból érkező 
elnökségi tag formájában is. (Ld. alább)  
 
Köszönöm Szarvas Péter és Palkó Gábor szakágvezetők munkáját.  
 
A sziluett kapcsán azonban ki kell emelnem a jászberényi Honfoglalás LLK, Hábencius Ferenc elnök, 
valamint (a teljesség igénye nélkül) segítőinek, Kovács Lajos Tibornak, Bátonyi Attilának, Medveczki 
Zoltánnak a munkáját, akik erőt és energiát nem kímélve dolgoznak a 2021-es sziluett EB előkészítésén. 
Magam részéről eddig is minden tőlem telhetőt megtettem az ügy (jogszerű és pénzügyileg is 
elfogadható) támogatása mellett, és elnökké választásom esetén garantálom, hogy mindent 
megteszek az év második felében, akár külső források felkutatása árán is, hogy a 2021-es hazai EB 
lebonyolítása sikeres legyen. Ebben a kérdésben a szakág kicsit nagyobb támogatása is jól jön majd.  
 

IDPA 
 
IDPA szakágunk óriási fejlődésen ment keresztül az utóbbi években. Jó látni és megtapasztalni, ahogyan 
egy korábban kisebb csoport által űzött sportágunk ma már egy igen népes tábort vonzó, speciális 
fegyverkezelési készségek elsajátítását és gyakorlását lehetővé tevő, igen hasznos és érdekes 
„tömegsporttá” válik, egyre több sikeres versennyel. Ebben szintén szerepe van néhány elkötelezett 
sporttársunknak, aki korábban az alapokat lerakták, és akik ma viszik tovább az ügyet. Belme Attila 
korábbi munkája nélkül ma nem lenne ekkora a szakág, Póka Tibor szakágvezető munkáját szintén 
dícséret illeti, de itt még nagyon sok nevet említhetnék, elnézést, hogy terjedelmi okok miatt ezt nem 
teszem. A honvédelmi és hazafias nevelés területén ennek a szakágunknak is különleges jelentősége van, 
hiszen olyan készségek gyakorlására alkalmas, amelyek átvezetnek a hivatásos lövészet irányába is.  
Örömmel látom a szakág fejlődését és támogatom a továbbiakban is. 
 

Gyors-Kombinált 
 
Kiválóan indult új szakágunk, a Gyors-Kombinált, mely egyre népszerűbb és egyfajta valódi átmenetet 
képez az amatőr és a hivatásos lövészet között. Induláskor nagyon sok belső kritikát váltott ki más 
szakágak felől, mondván, hogy ez a sportág túl militáns, és rombolhatja a békés lőfegyver használat 
imázsát, amit a több más szakágunk is képvisel. Itt azonban meg kell találnunk az egyensúlyt, és úgy 
érzem, ez az elmúlt időszakban sikerült is. Magyarország Kormányának céljaival összehangban, az 
Alaptörvény betűje szerint, valamint Honvédelmi Sportszövetségi tagságunkból adódóan is, talán ez a 
szakág áll legközelebb a félhivatásos, hivatásos vonal képzési igényeihez, így a honvédelmi és hazafias 
nevelés ügyéhez. Így tehát van helye a rendszerünkön belül, természetesen arra mindig ügyelve, hogy 
az egyensúly megmaradjon. 
 
Szélesebb tagságunk informálása céljából mellékletben csatolom Sándor Tamás dandártábornok úr, 
valamint Bartha László ezredes úr  ezzel kapcsolatos leveleit, melyből kiderül, hogy jó úton járunk, hiszen 
ha a legkeményebb magyar különleges rendeltetésű egységek parancsnokai így látják, akkor biztosan 
hozzáteszünk valamit ezen a téren is a közös ügyhöz, a honvédelmi és hazafias nevelés ügyéhez. (2. és 
3. sz. mellékletek) Ez azért is nagyon fontos, mert így sportolóként is magunk között tudhatunk sok 
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olyan, jelenleg is hivatásos állományú sporttársunkat, akiknek e nélkül nem lenne hasonló sportolási, 
kikapcsolódási és gyakorlási esélye. 
 
Ráadásul ez az új szakágunk, éppen most bonyolította le minden idők egyik legnagyobb előregisztrált 
résztvevő számú nagykaliberű precíziós OB-ját, ami egyértelmű sportolói visszajelzés és siker. 
 

Gyorspont (és hazai versenyszámok) 
 
Gyorspontos (hazai versenyszámok) csapatunkat szándékosan a végére hagytam, hiszen eredetileg én is 
ebből az irányból érkeztem, mikor 2015-ben átigazoltam az MSSZ-ből. 
 
Elvitathatatlan tény, hogy a sportolói létszámából, népszerűségéből, és ennek következtében 
nagyszámú verseny rendezéséből eredően, ez a szakágunk adja létszámunk nagyon jelentős részét, és 
ez a szakágunk termeli szövetségi bevételeink nagyon nagy százalékát.  
 
Egyik fő célom, hogy megszűnjön a szövetségen belüli egymásra mutogatás. Ezt a nagyon jelentős 
szakágat még mindig úgy érik lekicsinylő megjegyzések, hogy közben ennek a szakágnak a megtermelt 
bevételei tartják el a szövetség más nagyon fontos, de önmagában nem biztos, hogy életképes részlegeit. 
Ahogy egy sporttársunk megfogalmazta: „Ez a csendes többség tartja el a balhés, és hangoskodó 
kisebbséget.” Ez minden családban így van, pontosan ez volt a többgenerációs együtt élő családmodell 
ereje, ahogyan a törzs generáció gondoskodott a fiatalokról és a magatehetetlen öregekről, miközben 
nem panaszkodott, hiszen tudta, hogy egyszer majd a fiatalok fogják őt támogatni, miközben ő már 
magatehetetlen öreggé válik. Ilyen szemléletben kellene békésen egymás mellett élnie szakágainknak, 
egymást támogatva és előre tolva. 
 
Ez a szakág az, ami valódi tömegsport jellegünket adja, és itt találhatók azok a valóban hobbi versenyzők, 
akik azért ugranak el egy hétvégi versenyre, mert élvezik a társaságot, és ez az a játékterük, ahol 
kikapcsolódhatnak, de nem törnek komoly babérokra. Valóban nincs nemzetközi platform, nincs EB és 
VB dobogós cím, de van nagyon sok hazai bajnoki kategória, amiért ez a játék folyik. Meggyőződésem, 
hogy erre nagyon nagy szükség van. Sok embernek szerez örömet, és sok lőtérnek és 
versenyszervezőnek alapvetően fontos bevételi forrás, és amíg nincs állami pénzünk, ez tartja életben 
szövetségünket. 
 
Köszönöm Zántó István szakágvezető munkáját, és mindazok erőfeszítéseit, akit ezt megértik, a 
múltban is támogatták, és mai is támogatják.  
 
 

Kivel dolgoznék együtt? 
 
A 2020. augusztusi rendkívüli közgyűlésen gondoskodnunk kell az elnök és egy, vagy több elnökségi tag 
megválasztásáról. Dr. Regényi Kund és Varjú János elnökségi tagok mandátuma, valamint az én 
alelnöki mandátumom 2022-ig szól. Ha viszont bizalmat kapok a közgyűléstől, akkor kettő új elnökségi 
tagot kell választania a közgyűlésnek, mert az én elnökségi tagi helyem is megürül. 
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Pályázatom nagyon fontos eleme, hogy megnevezem a csapatot is, akikkel egységben és békében 
tovább tudnám vinni közös ügyünket. A két új elnökségi tag megnevezését természetesen sok egyeztetés 
előzte meg, és egy békét és hasznos kooperációt előre vetítő konszenzus eredménye, egy 
kiegyensúlyozott összetételű elnökség létrejöttét célozva, az érintett szakágak komoly támogatásával és 
biztatásával. Ezek a következők: 
 

- Varjú János, 2022-ig az elnökség megválasztott tagja, az IDPA szakág képviselője 
 

- Dr. Regényi Kund, 2022-ig az elnökség megválasztott tagja, az IPSC szakág képviselője 
 

- Kovács Lajos Tibor, elnökségi tagjelölt, az IMSSU szakág képviselője. Részletesebb bemutatására 
sor kerül majd az elnökségi tagok választása kapcsán, azonban kiemelek néhány gondolatot, 
amiért én kifejezetten javasolnám őt az elnökség tagjainak sorába: 
 

o Lajos kiemelkedő sziluett lövő, az EB csapat tagja, dobogós helyezett. 
o Részt vett a 2021-es EB sikeres pályázatának előkészítésében, angolul jól beszél, a 

nemzetközi szövetség felé mind a rendező egyesület, mind az elnökség nagyköveteként 
működött az EB pályázat előkészítési fázisában, nagyban segítette munkánkat, a 
munkámat a pályázat kapcsán. 

o Nem megosztó személyiség, nem a Facebookon, mások háta mögött osztja meg 
véleményét, képes a kompromisszumokra, és évek óta keményen dolgozik szakága és 
egyesülete érdekében. 

o (Lajos rövid életrajza és eredményei – 4. sz. melléklet) 
 

- Dr. Eördögh Attila, elnökségi tagjelölt, a Hazai versenyszámok (Steel Challenge, Gyorspont) 
képviselője, és művelője. Részletesebb bemutatására sor kerül majd az elnökségi tagok 
választása kapcsán, azonban kiemelek néhány gondolatot, amiért én kifejezetten javasolnám őt 
az elnökség tagjainak sorába: 

o Attila kiemelkedő eredményeket felmutató lövésztársunk 
o Fegyveres testületi munkaköre fontos és releváns tapasztalatot jelent 
o Jogi végzettsége hasznos a mindennapi elnökségi munkában 
o Nem megosztó személyiség, nem a Facebookon, mások háta mögött osztja meg 

véleményét, rendkívül sok versenyen vesz részt, jó kapcsolatokat ápol széles versenyzői 
tömegekkel 

o (Attila rövid életrajza és eredményei – 5. sz. melléklet) 
 

- Haiszky Ernő Zoltán – Főtitkár (és Farkas Zsuzsanna főtitkári asszisztens)  
o A főtitkári iroda gördülékeny működése rendkívül fontos eleme a szövetség 

üzemelésének, és működtetésének. 
o Ernő és Zsuzsa kiválóan ismerik a működésünket, sokat versenyeznek és bíróként is 

kiveszik részüket sportéletünkből. 
o Ernő a fő kapcsolattartó a digitális rendszerünk fejlesztőivel, ismeri a rendszer összes 

előnyét és problémáját, ő a rendszer fő adminisztrátora. 
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o A szövetség történetében először végre – szó szerint – naprakész az összes 
nyilvántartásunk, ide értve a pénzügyi nyilvántartásainkat is, a közgyűlés által elfogadott 
soronkénti bontásban követve mind kiadási, mind bevételi sorainkat. 

o A visszajelzések alapján Ernő és Zsuzsa munkájukat közmegelégedésre végzik, és 
jómagam, valamint elnökségi tagtársaim nagyon jó munkakapcsolatban, nagyon 
elégedettek vagyunk a főtitkári irodánk munkavégzésével és a munkához való 
hozzáállásukkal. 
 

Az elnökség összetétele, valamint a főtitkár személye mind a szövetség, mind a szövetség felelős 
vezetője számára rendkívül fontos. Az elnökségnek kiegyensúlyozottnak kell lennie, és egyik szakág 
képviselete sem lehet túlsúlyos, vagy nagyon alul reprezentált. Ha az elnökségi tagok nem tudnak 
csapatként, összhangban együttműködni egy jó – minden nézeteltérést felülről szemlélő, és megoldani 
próbáló – vezető irányítása alatt, akkor az egy előre programozott konfliktus magját hordozza, egy újabb 
rendkívüli közgyűlés előre vetített árnyéka, amire senkinek nincs igazán szüksége.  
 
Természetesen a közgyűlés – elnökségi tagokra vonatkozó – eltérő döntését is elfogadom bizonyos 
határok között, de én a pályázatom részeként a fenti összetételű csapattal szeretném a 2022-ig tartó 
periódust végig dolgozni, amikor is újabb választások esedékesek a 2022-ben lejáró mandátumú vezető 
tisztségviselők pótlása érdekében.  
 
 
Ha fenti tartalmú pályázatomat érdemesnek találjátok támogatásra, megköszönöm, ha támogatjátok. 
 
Ha nem, azt is megértem, ebben az esetben viszont kívánom a szövetség minden tagjának, hogy 
előremutató, béketeremtő, és a fejlődést célzó munka folyhasson a jövőben is, és ehhez megtaláljátok 
a megfelelő elnököt, és a megfelelő személyi összetételű ügyvezető testületet. 
 
 
 
 
 
Dr. Fábián Lajos Károly 
alelnök 
Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség 
+36 30 586 4124 
fabian.lajos@mdlsz.com  
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A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató –elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató az Ügyfélkapu azonosítási szolgáltatást vette igénybe annak megállapítására, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR. FÁBIÁN LAJOS KÁROLY ügyféltől származik.


Azonosítás időpontja: 2020.07.09. 23.16.09


Az ügyfélhez kapcsolódó további adatok:


E-mail: lajos.k.fabian@gmail.com


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.
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