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2013. óta foglalkozom sportlövészettel, 2015. óta vagyok az MDLSZ tagja, fő szakágam az IDPA, de 

2019. májusától az IPSC szakág versenyein is részt veszek 

2014. óta töltöm be a Hiúz Lövész és Szabadidősport Egyesület elnöki tisztségét 

2017-ben nyitottam meg saját lőteremet a Globus Lövész Klubot 

IDPA szakágban 2017. óta szervezek versenyeket, társszervezőként részt vettem 2018. évi IDPA OB 

lebonyolításában, a 2019. évi IDPA OB főszervezője voltam. 

Az elmúlt években részt vettem az IDPA szakág hazai és nemzetközi bírói képzéseinek szervezésében. 

 
Programom: 

1. az MDLSZ vezetői struktúrájának újragondolása, átszervezése 
 

Megalakulása idején a jelenlegi irányítói struktúra megfelelő volt a Szövetség részére, azonban 

napjainkra ez a szervezeti felépítés nem elégséges, nem felel meg a minőségi irányításhoz, hiszen az 

elmúlt több, mint 20 évben mind a szakágak, mind a sportegyesületek, mind a sportlövők száma 

jelentősen növekedett. 

Az MDLSZ elnökségére jelenleg olyan szakmai feladatok is rá vannak terhelve, amelyeket a szakágaknak 

kell elvégezni. 

A szakágak részére nagyobb önállóságot kell biztosítani. A szakág vezetése, a szakági szabályzatok 

kidolgozása és a szakágak részére biztosított költségvetési keret felett. Ehhez a szakágvezetést újra 

kell szervezni, ehhez a szakági vezetésére a szakágvezető - szakágvezető helyettes - szakági 

vezetőbíró felállást tartom megfelelőnek. 

A szakágvezetőt és a szakágvezető helyettest a szakágat lövő sportolók közvetlenül válasszák meg az 

Elnökség jóváhagyásával. A vezetőbírót a szakág bírói válasszák meg az Elnökség jóváhagyásával. 

A vezetőbírók szakághoz történő besorolásával megszüntetném a bírói bizottságot. 



Az átszervezés után az elnökség a szakágak versenyszabályzataival, egyéb szabályzataival 

kapcsolatban csak a törvényességi, etikai és az alapszabállyal összefüggő, továbbá nemzetközi 

szakágaknál a nemzetközi szövetség szabályzataival történő összeférhetetlenséget vizsgálná. 

Az elnökség feladata ezután a sportlövők képviselete, hazai és nemzetközi kapcsolatok kialakítása, 

ápolása, szponzorok felkutatása, a Szövetség kommunikációja, és a szövetség költségvetésének 

összeállítása lenne. Az elnökség tagjainak nem feladata különböző szakágak képviselete, ők a 

sportlövőket képviselik. 

 
2. Kommunikáció fejlesztése 

A Szövetség kommunikációja mind befelé, mind kifelé rendkívül gyenge. 

A Szövetség digitális rendszere az elmúlt években jelentősen fejlődött, azonban megfelelő 

kommunikációnak nevezni a hírlevelek folyamatos feltöltését és kiküldését nem lehet. Az oldalon a 

sportlövők számára szükséges információk elérhetőek, azonban egy érdeklődő a sok száraz információ 

miatt hamar tovább áll. 

A szakágak oldalait fejleszteni, bővíteni kell, mert néhány mondattól, rövid videótól nem jön meg az 

emberek kedve a dinamikus sportlövészethez. Ehhez szükséges egy galériát létesíteni, ahová a 

sportlövők, versenyszervezők – akár a versenyjegyzőkönyv és eredményjegyzék feltöltésekor – fel 

tudják tölteni a versenyekről készült képeket, videókat. 

A versenyregisztrációs felületet fejleszteni kell, hogy a különböző szakágak teljes egészében ki tudják 

használni a felület nyújtotta lehetőségeket.  

Többször lehetett hallani a Facebook-on balhézó egyénekről. Erre megoldás lenne egy belső fórum, 

ahol a sportlövők kulturált módon ki tudnák beszélni a problémáikat, ahol az Elnökség is reagálhatna a 

felvetésekre. Változtatni kell az Elnökség és a Sportlövők kapcsolatán. Jelenleg az Elnökség – normális 

esetben – évente egyszer kíváncsi a tagok véleményére. 

Szükséges kijelölni egy személyt az elnökségben, aki a szövetség kommunikációjáért felelős. Javítani 

kell a Szövetség médiakapcsolatain – jelenleg ez egyenlő a nullával – hiszen hiába szeretnénk 

szponzorokat, ha csak egy szakmai anyagokkal telezsúfolt oldalon tudjuk számukra a megjelenést 

biztosítani. 

 
3. Gazdálkodás átalakítása 

Ahogy korábban kitértem rá a szakágaknak nagyobb önállóságot kell biztosítani a szakági költségvetés 

felett. Jelenleg, ha egy szakág év végéig nem használja fel pénzügyi keretét, akkor a maradványt 

elveszíti. Ezzel pazarló költekezésre biztatjuk a szakágakat, hiszen nem tudnak egy későbbi nagyobb 

kiadásra tartalékolni, inkább felélik a keretet. Ki kell dolgozni a szakági gazdálkodás szabályait. 

 
4. Szakágak 

Egyik szakág sem fontosabb a másiknál! Jelenleg a szakágakra jellemző a folyamatos egymásra 

mutogatás. Jelenleg a szakszövetség legalitását a nemzetközi szakágak adják, a bevételek túlnyomó 

része azonban a hazai szakágaktól származik, így a különböző szakágak – így vagy úgy – egymásra 

vannak utalva. 



Az országos bajnokságok finanszírozását új alapokra kell helyezni. A Szövetségnek nem feladata a 

szervező részére profitot biztosítani, a versenyszervezésnek piaci alapon kell működni. Azonban a 

sporttörvénynek megfelelően az Szövetségnek működtetnie, támogatnia kell az országos bajnokságok 

rendszerét, valamint az egyéb kiemelt versenyeket (pl.: EB). 

A digitális rendszer lehetővé teszi a szakágválasztást, így alapot biztosít a szakágakhoz kapcsolódó 

versenyengedély kiválasztására. Így a szakágak tényleges létszámáról, az általuk befizetett díjakról 

pontosabb képet kapunk, amely segít a szakági költségvetések felállításánál. Ennek rendszerét ki kell 

dolgozni. 

 
Nem célom az eddig elért eredmények lerombolása. Az elmúlt évek digitális fejlesztéseinek 

félresöprése, mert véleményem szerint az jó alapot biztosít, de bőven fejlesztésre szorul. 

A szakágakon belüli és szakágak közötti harcokat, ellentéteket meg kell szüntetni. Segíteni és nem 

ellehetetleníteni kell azokat a szervezőket, akik pénz, időt, energiát nem kímélve dolgoznak azért, hogy 

a sportlövők minél színvonalasabb versenyeken vehessenek részt. 

 
 

Budapest, 2020.07.22. 
 
 
 
 

Antali Barnabás 


