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Tények és számok – 2021
• 158 tagegyesület (2021.12.31.) 2020: 151, 2019: 142 (jelenleg már 161!)

• 3’868 új versenyengedély kiadva 2021-ben (2020: 2’998), év végén az utolsó sorszámMDLSZ 7362.

• 2’416 minősítést szerzett versenyző (2021.12.31.) 2020: 2’049, 2019: 1’812. Újabb 18% növekedés év/év.

• A járványhelyzet ellenére 62 (2020: 57) tagegyesületünk összesen 385 ! (2020: 337) versenyt rendezett. 14% növekedés év/év.

• 2021 a főállásban dolgozó új főtitkár, és részmunkaidős új főtitkári asszisztens, valamint az új központi iroda első teljes éve volt.

• A főtitkári iroda működési modellje kialakult, a szövetség adminisztratív ügyei rendben vannak, rendőrségi, és egyéb hatósági
kapcsolataink és ügyintézésünk olajozottan működnek.

• A 2020-ban megválasztott új elnökségi tagok beilleszkedtek, aktívan részt vesznek az elnökség munkájában, és segítik közös
céljaink elérését. Az ügyvezető testület stabil, és egységes a fő stratégiai célok tekintetében, a főtitkári iroda a növekvő
szövetségünk méretéhez méltó minőségben végzi munkáját.

• Újabb három Honvédelmi Sportszövetségi pályázatot nyertünk 3’932’000 Ft értékben (pénzforgalmi szemléletben 5’170’369 Ft
folyt be a 2021-es naptári évben a 2020-as pályázatok utófinanszírozásával együtt.)

• A Testnevelési Egyetemen megindult a dinamikus lövészsport oktatása a nappali tagozatos testnevelők tantárgyaként.

• Újabb nemzetközi ernyőszervezetbe nyertünk felvételt (IPRF - http://www.precisionrifle.org), és továbbiakban is folyamatban van
a felvételünk (ICFRA - https://www.icfra.com) (Előbbi 2022-es Világbajnokságát is mi szerveztük volna, de a jelenlegi nemzetközi
helyzet, Covid, majd háború a szomszédban, ez nem 2022-ben, vagy nem Mo-n lesz.)

• A 2021-es IMSSU EB (2023-ra halasztva!) rendezési joga mellett elnyertük a USPSA támogatását a Steel Challenge Central
European Open Level 3 – később évente megrendezésre kerülő, hagyományteremtő – verseny megrendezésére.

http://www.precisionrifle.org/
https://www.icfra.com/


Tények és számok – 2021 (folytatás)

• A szövetség vagyona tovább gyarapodott, a szövetség pénzügyi helyzete soha nem volt ilyen stabil
• A 2020-as pénzforgalmi (cash flow) szemléletű költségvetés teljesülési (terv-tény) számait ld. a költségvetési
előterjesztés napirendi pontban. Pénzforgalmi szemléletben 16,7M Ft-al teljesítettük túl a 2020-as rendes
közgyűlés által jóváhagyott számainkat.
• A 2022-es évet pénzforgalmi szemléletben 47,6M Ft nyitó pénzkészlettel kezdjük, és 56,3M Ft-os bevételi,
valamint 55,6M Ft-os kiadási terv mellett további felelős, növekedést célzó, egyensúlyi gazdálkodást
garantálunk, ami megfelel az utóbbi öt év gyakorlatának. (Ld. költségvetési javaslat)
• Az elmúlt 6 év nyitó kp. egyenlegei:
2017 – 18,1 MFt, 2018 - 27,7 MFt, 2019 – 23,6 MFt, 2020 – 25,3 MFt, 2021 – 30,2 MFt, és 2022 – 47,6 MFt
• 2021-es mérleg sarokszámaink is jelentős vagyongyarapodást és rendkívül pozitív trendet mutatnak:

Mérleg főösszegünk: +56’160 eFt (2020: 45’813 eFt, 2019: 32’338 eFt) – +22,6% ↑
Saját tőkénk: +54’858 eFt (2020: 38’307 eFt, 2019: 32’007 eFt) – +43,2% ↑
Tárgyévi eredményünk: +16’551 eFt (2020: 6’300 eFt, 2019: 924 eFt) – +262,7% ↑

• 2021-ben – 22 év után! – bekerültünk az állami támogatotti körbe! 2022-ben szövetségünk történetében
első alkalommal részesülünk az EMMI nem olimpiai szakszövetségek számára rendelkezésre álló kvótájából.

(Ez egy algoritmus alapján 7’443’947 Ft 2022-ben)



Programunk végrehajtása tovább halad

• Az eredeti ötéves ciklust meghatározó, 2017-es elnökségi programunkat gyakorlatilag végrehajtottuk.
(részleteket ld. a 2018-2021 évek beszámolóiban, és a honlap archívumaiban).

• A 2018-as és a 2020-as rendkívüli tisztújításokat követően a 2017-ben megválasztott ügyvezető testületből
ma már csak Dr. Fábián Lajos és Dr. Regényi Kund tagja a jelenlegi elnökségnek, de a program
végrehajtásában a folytonosság végig fennmaradt.

• Egyetlen fontos terület, ahol a 2017-es tervek közül a munka még folyamatban van, az a bírói rendszer és
képzések megújítása.

• Egy ekkora szervezetben, ilyen növekedési ütem mellett mindig adódnak új, korábban nem tervezett
feladatok is, ezekkel folyamatosan megküzdöttünk. Ilyenek a folyamatosan felmerülő új sportolói és hatósági
igények kielégítése az IT rendszerrel és hasonlók. (Pl. NSR, ld. később)

• Dr. Fábián Lajos elnök 2020-ban részletes anyagban fejtette ki céljait és törekvéseit, amelyet az akkori
közgyűlés jóval több, mint 2/3-os többséggel elfogadott, és amely célokkal az ügyvezető testület is azonosulni
tudott. Ezen célok megvalósítása folyamatban, lépésről lépésre haladva zajlik.

• Hűek maradunk fő célkitűzésünkhöz:

„LEGYEN BÉKE, REND ÉS HALADÁS!”



Tagságunkkal történő információmegosztás és kommunikáció erősítése

• Ahogyan a programunkban vállaltuk, úgy továbbra is elkötelezettek vagyunk abban az irányban, hogy
a tagság felé időben, és gyorsan kommunikáljuk az aktuális híreket.

• A rendkívüli jogrendben ennek még nagyobb jelentősége volt és van, hiszen átmenetileg – a
vonatkozó jogszabályok értelmében – üléseink nem nyilvánosak.

• Az Elnökségi Hírlevelek továbbra is rendszeresen megjelennek, melyeket ma már rendszeres Főtitkári
Tájékoztatók is kiegészítenek, továbbá az erre igényt tartó szakágvezetők is élhetnek a kommunikáció
ezen formájával. Nagy részletességgel osztjuk meg gondjainkat, és sikereinket a honlapunkon
keresztül is, illetve automatizált köremail küldő rendszerünk minden, email címét előzetesen
regisztrált sportolónknak elektronikus levélben is kiküldi a honlapra felkerülő fontosabb híreket és
információkat.

• Jelen pillanatban már az Elnökségi Hírlevél 97. száma is megjelent, és úton van a 98. és a 99 szám.
• A jövőben is tervezzük a Hírlevelek további megjelentetését, hiszen bevált és népszerű
kommunikációs eszközzé vált az elmúlt években.

• Fontos megemlítenünk, hogy az MDLSZ Elnökségi Hírlevél és Főtitkári Tájékoztató zéró nyomdai
költséggel és csak digitális formában jelenik meg, így anyagilag és környezetvédelmi szempontból is a
leghatékonyabb forma.

• Nagyon sokat segít a sportolóinkkal való kommunikáció javítása során a tagok email címeinek
regisztrációja. Az ezzel kapcsolatos fegyelem nagyon sokat javult 2021 év végére.

• Minden ezzel kapcsolatos észrevételt, javaslatot, jobbító szándékú kritikát örömmel fogadunk.



Adminisztráció

• 2021 volt a új főtitkári irodánk első teljes éve az új székhelyünkön, a 2020. márciusi indulást követően.
Könyvelőnk és jogtanácsosunk második teljes évét tölti szövetségünkkel. Mind a könyvelési, mind az
ügyvédi díjakat sikerült átalánydíjra módosítani 2020 elejétől, így költségeinket pontosan tervezhetjük
és kontrollálhatjuk. Minimális emelés természetesen szükséges évről évre, de az anyagiak kedvezőek és
átláthatóak szövetségünk számára. Részleteket ld. a költségvetési előterjesztésben.

• Nyilvántartásaink naprakészek, fegyverügyintézésünk közel 100%-ban digitálisan történik.

• A bírói bizottság vezetője, Hegyi Gyula vezetése alatt többek között a lövészetvezetői képzés is új
lendületet kapott, melyet folytattunk 2021-ben, tovább növelve a szövetség ezen tevékenységből
származó bevételeit. A 2021-re tervezett 2,3M Ft bevétel helyett 3,67M Ft bevételt realizáltunk, ami
komoly siker. (Teljes 2021-es bevételünk 6,9%-a!) További fontos partnerségek létrehozatalán dolgozunk
a Magyar Honvédséggel, Büntetésvégrehajtással, különböző állami erdőgazdaságokkal, és olyan
szervezetekkel, ahol erre igény mutatkozik.

• A főtitkári szervezet működését a korábbi években sok kritika érte, ami részben a vidéki ügyintézés
nehézségeiből, a vidéki iroda elérhetőségének nehézségeiből adódott. Ezen 2020 elején változtattunk,
irodánk Budapestre költözött, és az év első negyedében új főtitkár vette át a munkát, egyeztetett
időpontban személyes ügyintézés lehetőségét is biztosítva az ezt igénylő tagegyesületi vezetők számára.
2021-ben a panaszok és kritikák száma lényegesen csökkent, az ügyintézés gördülékenyen halad,
Haiszky Ernő Zoltán főtitkár és Farkas Zsuzsa főtitkári asszisztens kiválóan végzik a munkájukat.



Digitális szövetség irányítási rendszer 

• Ügyintézésünk ma már gyakorlatilag digitális csatornákon át zajlik.

• A 2017-ben elhatározott és 2020 elejére már működő rendszer megmentett minket a teljes leállástól. Ha
nincs a rendszerünk, akkor a Covid-zárlat teljesen megbénította volna ügyintézésünket, és teljes
működésünket.

• A rendszernek, valamint a főtitkárnak és asszisztensének köszönhetően, egyfajta speciális „home office”
rendszerben is működőképesek maradtunk.

• A rendszer további fejlesztése és tökéletesítése két új – informatikában is járatos – elnökségi tagtársunk
segítsége mellett zajlik.

• Nagy kihívás a sportági/szakági igények viszonylag gyors fejlődés/változása miatti új igények lekövetése, a
minősítések digitalizálása, stb., amit Főtitkárunk – az IT fejlesztőkkel napi kapcsolatban – menedzsel,
szemét állandóan a rendelkezésre álló költségvetési forráson tartva, hogy ne lépjük túl a jóváhagyott
kereteket. A részletekről a főtitkári iroda tud felvilágosítást adni, ennek a napi munkának a teljes, több száz
oldalt kitevő dokumentációja kimerítené jelen beszámoló kereteit.

• Az NSR (Nemzeti Sportinformációs Rendszer) ügyét ld. alább.



Digitális szövetség irányítási rendszer (folyt.) 

• Az EMMI illetékes államtitkársága az év folyamán jelezte szövetségünk vezetése felé a Nemzeti
Sportinformációs Rendszer (NSR) bevezetésének szándékát. Erről Elnökségi Hírlevelünk 92. számában
(2021.11.16.) tájékoztattuk tagságunkat, csatolva az Emberi Erőforrások Minisztériumának tárgyban
megküldött levelét, illetve tagszervezeteink vezetői Főtitkári Tájékoztató körlevelet kaptak a regisztráció
módjáról 2022.02.07-én. Link: https://mdlsz.com/tajekoztatas-a-nemzeti-sportinformacios-rendszerben-nsr-
torteno-sportszervezeti-regisztracioval-osszefuggo-feladatokrol/

• Széleskörű egyeztetést kezdtünk az érintett sportági szakszövetségek, az EMMI, az NVESZ és a fejlesztők
bevonásával, hiszen egy gigantikus méretű informatikai fejlesztés képe kezdett kibontakozni, aminek végső
célja a sportági szakszövetségek rendszereinek azonos idejű (real time) összekötése az NSR-el.

• Az egyeztetések eredményeképpen lényegesen redukálódott az MDLSZ-en át a tagszervezeteinkről várt
adatok mennyisége, de így is nagyon robosztus adatmennyiségre van szükség, és az egyébként már
szerencsésen fejlett digitális rendszerünk bekötése is súlyos milliókat fog felemészteni a következő rövid
időszakban. Az EMMI részleges támogatást nyújt a fejlesztéshez, aminek összege az MDLSZ esetében fix
2,2M Ft, utólagos finanszírozással. Ezt az összeget a kormány kötelezően a Digitális Jólét Nonprofit Kft-n
keresztül biztosítja. (https://djnkft.hu) A fejlesztés költsége ugyanakkor – előzetes ajánlatokat figyelembe
véve – kb. 5,5-6,0M Ft lesz. (Elképzelni is nehéz, hogy akiknek nincs digitális rendszere, azok mihez kezdenek
most)

• A 765/2021. (XII.23.) Korm. rendelet „a nemzeti sportinformációs rendszerről” adja a jogi kereteket. Ld. itt:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2100765.KOR A rendszerhez való csatlakozás kötelező, aki nem
teszi, nem részesülhet semmiféle állami támogatásban. Ez számunkra évi 10-15M Ft kieső bevételt jelentene.
Továbbá esetünkben ez sokkal súlyosabb következményeket is hordozhat, ezért komolyan vesszük a
feladatot.

https://mdlsz.com/tajekoztatas-a-nemzeti-sportinformacios-rendszerben-nsr-torteno-sportszervezeti-regisztracioval-osszefuggo-feladatokrol/
https://djnkft.hu/
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2100765.KOR


Szerződésállomány, és teljes adminisztráció áttekintése, rendbetétele

• Nagyon nagy feladat volt, de túl vagyunk rajta.
• Belső szabályrendszereket áttekintettük, kontrolling munkát szigorítottuk.
• 2020-tól egy bankszámlára tértünk át a korábbi négy helyett, házipénztár forgalmát minimalizáltuk.
• Egy devizanemű házipénztárat működtetünk a korábbi három helyett, csak forintban.
• A Felügyelő Bizottság 2021-ben nem tett olyan észrevételeket, melyek lényeges beavatkozást tettek
volna szükségessé.

• Szerződésállomány számára digitális raktárteret hoztunk létre, ahová folyamatosan töltődnek az anyagok.
• A szövetség 18 éven át hiányzó pénzügyi és működési szabályrendszerei rendelkezésre állnak. A főtitkári
iroda ezek alapján végzi tevékenységét.

• Az elmúlt évtizedekben felhalmozódó és ma már drága és helyigényes raktározási problémát jelentő
felesleges iratok selejtezése 2021-ben megtörtént a Felügyelőbizottság részvételével és vezetésével.

• Történetünk 22 évének eddigi legáttekinthetőbb és legstabilabb költségvetése kerül ma a közgyűlés elé,
ahol soronként pontosan követhető az előző év azonos során keletkező költségek mértéke,
összehasonlítási alapot adva jelen évre vonatkozóan. Táblázatrendszereink havonta frissülnek, naprakész
költségvetési nyilvántartást adva az ügyvezetés és a FB számára, amit mind az elnökség tagjai, mind a
felügyelőbizottság elnöke havonta megkapnak.



Hazai elismertségünk – Nemzetközi szerepünk

• Ma már az EMMI által életre hívott, a nem olimpiai sportági szakszövetségeket tömörítő Nemzeti Versenysport Szövetség (NVESZ –
www.nvesz.hu), a Honvédelmi Minisztérium civil köztestületeként működő Honvédelmi Sportszövetség (www.honvedelmisport.hu),
és a Magyar Technikai és Tömegsportklubok Országos Szabadidősport Szövetsége (MTTOSZ . www.mttosz.eu) elismert tagjaként
dolgozunk ezekben a szervezetekben is.

• Nem győzzük ezen tagságaink és ott elvégzett munkánk jelentőségét hangsúlyozni országos sportági szakszövetségünk jövője
szempontjából. Emlékeztetőképpen megjegyezzük, hogy 2017-ben még a közgyűlésen volt olyan tagszervezetünk, akik az EMMI
(vagyis a magyar kormány) ellen indított peres úton szerette volna felvételünket elérni, ami nyilván zsákutca, ajtókat berúgva nem
lehet bebocsátást kérni egyetlen otthonba sem. Elnökünk, Dr. Fábián Lajos a HS küldöttközgyűlésének 5 évre választott állandó
delegáltja, az MTTOSZ elnökségi tagja.

• A Fegyverügyi Egyeztető Fórum aktív tagjaként, közvetlen közelről részt vehettünk a jogszabályok tervezett módosításainak
véleményezésében, és büszkén jelentjük, hogy a kezdeti keménynek tűnő változások elviselhető szintű korlátozások formájában
kerültek végül jogszabályi bevezetésre hazánkban, így többek között pl. sportlövőink megtarthatták automatából átalakított
félautomatáikat, karabélyaikat (az új EU szerinti A5 és A6 kategóriát, mely majdnem az egész kontinensen tiltott).

• Ennek keretében pl. a Testnevelési Egyetemen 2021-ben – új tantárgy formájában – nagy sikerrel megkezdődött a dinamikus
lövészsport oktatása. Köszönjük Tanács Gábornak, szövetségi oktatási referensünknek és csapatának a munkáját.

• Sikeres pályázatainknak köszönhetően folytattuk általános ismeretterjesztő, a lövészetet és szakágainkat népszerűsítő rendezvényeink
szervezését.

• Dr. Fábián Lajos elnökünk az IPRF Világszövetség elnökségébe is meghívást kapott, és folytattuk nemzetközi ernyőszervezeteinkben
korábban megkezdett munkánkat (IPSC, IMSSU, USPSA, és ma már IPRF)

• A Covid utóhatásai, valamint a szomszédban zajló háború miatt a 2022-es IPRF VB-t halasztottuk, jelen állás szerint talán
Franciaországban kerülhet megrendezésre. http://www.precisionrifle.org

• Felvételünk folyamatban van egy újabb világszövetségbe, az ICFRA-ba, mely a precíziós puskalövészet ún. bench-rest (F-Class) ágát
képviseli és egyre népszerűbb hazánkban. https://www.icfra.com

http://www.nvesz.hu/
http://www.honvedelmisport.hu/
http://www.mttosz.eu/
http://www.precisionrifle.org/
https://www.icfra.com/


Szakmai munka – Szakági önállóság

• 2018 óta – tagegyesületeink kérésének eleget téve – fokozatosan növeljük a szakágaink szakmai
önállóságát, és a szakmai munkát majdnem kizárólagosan hat szakágunk vezetésének hatáskörébe
utaltuk.

• Alapszabály szerint a mindenkori alelnök felelős a szakágak tevékenységének koordinálásáért, ami az
utóbbi években már nem közvetlen szakmai irányítást jelent, inkább a felmerülő kisebb-nagyobb
konfliktusok kezelését, és segítségnyújtást ha a szakágak erre igényt tartanak, illetve az elnökséggel való
kapcsolattartást. Az IPSC, az IMSSU és az IDPA szakágvezetése már csapatmunkában zajlik egy-egy kis
vezetői csapat irányítása mellett, míg a Steel Challenge, Gyorspont és a Gyorskombinált szakágak
egyszemélyi vezetés alatt állnak. A szakágvezetőket ugyan alapszabály szerint az elnökség nevezi ki, de ezt
formaságnak tekintjük, az elnökség elfogadja a szakágon belülről érkező, demokratikus többségi
javaslatot a személyi kérdésekben.

• A szövetségi költségvetés egy jelentős része a szakágak rendelkezésére áll évek óta a mindenkori
közgyűlés által elfogadott éves keretösszeg erejéig, azzal a kikötéssel, hogy a szakágak a kérdéses
összegeket az ok és a cél előzetes megjelölésével hívhatják azt le, és a mindenkori ügyvezető testület
dönt a kifizetésről.

• A tagság részéről is egyre nagyobb az érdeklődés a szakágakban folyó munka megismerése érdekében,
ezért az elnökség elfogadta azt a tagegyesületi javaslatot, mely szerint váljon el a szakágak beszámolója
az elnök beszámolójától, és tárgyalja azt a közgyűlés külön napirendként, a 2022-es szövetségi
költségvetés megvitatása és elfogadása előtt.

• Központi, szakágak fölötti kezdeményezés az ún. junior program, amit az Elnökség 2021.04.27/01. számú
határozatával indított útjára kísérleti jelleggel 2021-ben. A program sikeresnek bizonyult, így összesen 5
tagegyesületünk pályázott, és összesen 476eFt támogatást nyert 2021-ben. (JP Team, MTTSZ Miskolci
Vasutas, Városi Lövészklub Tatabánya, Bihari Lövészklub, és T-Body Fitness). A sikert látva kérjük a
közgyűlést, hogy külön soron engedélyezze a junior program keretének 2M Ft-ra történő emelését.



Összegzés

• A szövetség helyzete mind jogilag, mind pénzügyileg stabil.
• A költségvetésünk egyensúlyban van, vagyonunk jelentősen gyarapszik.
• Nagyobb programjaink finanszírozása biztosított.
• Digitális rendszerünk tovább fejlődött, és 2022-ben is tovább fejlődik.
• Adminisztrációnk stabil, hatósági kapcsolataink rendben
• Nemzeti Versenysport Szövetségi és Honvédelmi Sportszövetségi tagságból adódó előnyöket
élvezzük, Országunk honvédelmi és hazafias nevelési, és sporttérképén elnyertük helyünket.
• Tagságunk és minősített sportolóink száma szépen gyarapszik.
• 158 tagegyesületünk van. (2021.12.31.) (Ma már 161!)
• 2’416 minősített versenyzőnk van. (2021.12.31.)
• Évi 385 versenyt rendeztünk. (2021.12.31.)
• Komoly presztízsű nemzetközi ernyőszervezetekkel építettük tovább kapcsolatainkat (IPSC,
IMSSU, IDPA, USPSA, IPRF, és folyamatban az ICFRA)



KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET,
ÉS KÖSZÖNJÜK AZOK TÁMOGATÁSÁT ÉS MUNKÁJÁT, AKIK VELÜNK EGYÜTT
A SZÖVETSÉG CÉLJAINAK MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN TEVÉKENYKEDNEK,

ÉS SEGÍTIK KÖZÖS ERŐFESZÍTÉSEINKET!

Az MDLSZ Elnöksége nevében:
Dr. Fábián Lajos Károly

elnök


