Az MDLSZ Elnökségének 2016. évre vonatkozó
BESZÁMOLÓJA
Visszatekintés
Tekintettel arra, hogy jelen közgyűlés tisztújító közgyűlés is, indokolt a 2012. decembere óta
eltelt időszakra, ha csak vázlatosan is, visszatekinteni.
Tényszerűen kijelenthető, hogy az azóta eltelt négy és fél évben a szövetség:

-

tagegyesületeinek száma nőtt
2012 év
95
2016 év 124
versenyzőinek száma nőtt;
2012 év 855 fő
2016 év 1744 fő
szakágainak száma nőtt;
2012 év
5
2016 év 12
versenyeinek kínálata nőtt;
2012 év 147 db
2016 év 261 db
anyagi helyzete stabilizálódott;
2012 év - 2 mill
2016 év + 18 mill
sportszakmaisága erősödött (juniorprogram);
társadalmi szerepvállalása erősödött (FEF-képviselet, Sportszövetséggel
tárgyalások)

való

Minden árnyaló, és esetleg mégoly fájó mellékkörülmény mellett is kétségbevonhatatlan,
hogy az eltelt időszak a dinamikus fejlődésről szólt. Ennek során az elnökségnek az a
megtiszteltetés jutott, hogy menedzselhette sokunk, mindannyiunk erőfeszítését,
áldozatvállalását, tenni akarását. Az Elnökség mind az irányítás megtisztelő lehetőségéért,
mind pedig az együtt elért közös sikerekért őszintén és hálásan köszönetet mond minden
lövőnek, minden egyesületnek, minden bírónak, minden tisztségviselőnek. A jelenlegi helyzet
meghaladásához ugyanerre az összefogásra lesz szükség.
Az MDLSZ sporttevékenységének főbb mozzanatai a 2016-os évben
Az MDLSZ tevékenységéből sportszakmai szempontból elsőként versenyzőink steel
challenge Európa-bajnokságon elért nagyszerű eredményei emelendők ki. Ennek
létrejöttében az érdem nem a szövetséget, hanem a versenyzőket illeti, azonban az Elnökség
adekvát módon reagált a sikerre, amikor a steel challenge szakágat önállósította és vezetésével
az Európa-bajnokot bízta meg. Reméljük, ez az intézkedés elősegíti az eredmények magas
szinten való stabilizálódását. Régi reményünk látszik valóra válni, amikor köszönetet
mondunk a szakág szponzorának.
A tavalyi év eredménye, hogy szövetségünk újabb szituációs lövészsporttal gazdagodott,
felvéve kínálatába az IDPA szakágat, melyet azóta mind a versenyek, mind a bírói és egyéb
(pl. elsősegély-nyújtási) képzések terén igen nagy aktivitás jellemez. Fontosnak tartjuk, hogy
ezen döntésünk eredményeként szövetségünkhöz tudjuk kötni azt a mintegy száz főt, aki
eddig elsősorban a bizonytalan jogi talajon álló ún. „taktikai” versenyek iránt érdeklődött.
Részükre most megnyílik a minősítés megszerzésének lehetősége is. AZ IDPA szakág
újrateremtéséért köszönet illeti annak szervezőit, vezetőit.
Nem szituatív szakágainkban stabilizálódott a kiemelt versenyek rendszere és bővült a
kínálat versenyszámok terén is. A gyorspont szakág szabályrendszerét az igényeknek
megfelelően, a színvonal növelése érdekében módosítottuk. Útjára indítottuk a rapid
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gyorspont szakágat. Újszerű kezdeményezés az MDLSZ szakágainak egy versenyen való
integrációjára irányuló törekvés, melynek az idei évben lesz a gyakorlati próbája. Az új
kombinált versenyszámnak - Dinamikus Mesterek Tornája - sikereket kívánunk.
Tavalyi évben stabilizálódott az ún. juniorprogram (valódi tartalmának megfelelően
módosított néven utánpótlásprogram) is, melyben az IPSC szakág játszott kezdeményező
szerepet. Tavaly a programot kiterjesztettük a gyorspont szakágra is. Itt is büszkén
említhetjük, hogy a program támogatására szponzort sikerült megnyernünk.
Inkább fiatal tagtársainknál maradva, az Elnökség határozott lépéseket tett airsoft
szakágunkban tapasztalható áldatlan állapotok rendezésére, a szakágvezető személyének és
szerepének megerősítésére. Sajnálatos, hogy ezen lépések nem vezettek teljes eredményre.
A szakág ebben a helyzetében, minden fejlődés ellenére sem lett volna felelős döntés az
airsoft vb megrendezését megpályázni.
Sziluett szakágunkat a folyamatos, feltűnésmentes működés jellemezte. Sajnálatos, hogy a
világversenyen való szereplés lehetőségével nem sikerült élni.
A tavalyi év meghatározó sporteseménye az IPSC pisztoly EB megrendezése volt. Jóllehet a
jelentős számú indulónak izgalmas versenyben lehetett része; jóllehet a versenyen nagyszámú
magyar lövő mérte meg magát, és jelentős létszámú volt a magyar bírói kontingens is
(melynek tudása a CZ által rendezett betétversenyen mutatkozott meg világosan), az EB
rendezése „nem legragyogóbb sikerünk”, hogy a világszövetség elnökét idézzük. Hogy
mégsem lett teljes kudarc, az a bírókon kívül köszönhető azoknak a sporttársainknak is,
akik a szövetség hívó szavára önként segítették a lebonyolítást. A példa nélküli mozzanat
szervezőinek és résztvevőinek köszönetet mondunk. Az elnökség egyéb módon is, külön
ünnepség keretében mondott köszönetet azoknak, akik teljesítményének méltó méltatása az
EB miatt késedelmet szenvedett.
Az Elnökség több megbeszélésen a következő problémás mozzanatokat azonosította. A rossz
időjárás nem okozta, hanem nagyon markánsan kiemelte a rendezés hiányosságait,
nyilvánvalóvá tette, hogy a rendezőnek nem volt alternatív terve a rossz időjárás esetére,
nem készült föl előre a következmények enyhítésére (pl. utak, vízelvezetés megfelelő
előkészítése, segítők létszámának tartalékkal és alternatív bekerülései csatornákkal történő
tervezése). Súlyosbította a helyzetet, hogy tanácsot senkitől, a szövetség elnökétől sem
fogadott el, magatartása végleg megrontotta viszonyát a lőtér kezelőjével éppúgy, mint a
magyar és külföldi bírókkal. Mindezek hatására az elnökség helyben hagyta azon bejelentését,
miszerint nem kíván több IPSC versenyt rendezni, és ezen kijelentésének betartásához
ragaszkodik. A helyzetet nem könnyítette meg, hogy a szövetség elnöke, aki ismeretes és
legitim módon üzletileg érdekelt volt az EB sikerében, nem határolódott el kellőképpen a
rendezőtől.
Az EB-rendezés negatív nemzetközi következményei máris érzékelhetők, pl. abban, hogy
az idei franciaországi pisztoly VB-re egy fő magyar bíró került beválogatásra. Úgy tűnik,
szövetségünk elnöke régióigazgatóként nem tudta képviselni azok érdekeit, akiket képviselni
hivatott.
Az EB negatív hatásai között kell említeni, hogy megbomlott a közösségi érzés és a viták
ellenére korábban érezhető bizalom a szövetségen és az elnökségen belül is. A helyzet
nemcsak azt mutatta meg, hogy fegyelmi szabályzatunk és fegyelmi bizottságunk nem
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alkalmas az ilyen jellegű és súlyú problémák kezelésére, de azt is, hogy a szövetség
elnökségének ellenőrző és szervező szerepét, a döntések végrehajtásához szükséges
hivatali apparátusát erősíteni kell. Erre a jövőről szólva még visszatérek.
A pisztoly EB (és a 2015-ös puska EB) nagy és pozitív hatással volt a szövetség anyagi
helyzetére is. Erre tekintettel helyesnek bizonyult az a döntés, miszerint a világversenyek
megrendezésének anyagi kockázatát, a beruházások terheit nem a szövetségnek, hanem a
pályázatot – jóllehet egyedüli indulóként – elnyerő szervezők viselték, akik a rendezés
jogáért nem elhanyagolható összeget fizettek a szövetségnek. Emlékezetes, hogy a szövetség
anyagi szerepvállalásával és kockázatviselésével rendezett 2012-es sörétes puska VB a
szövetség számára ugyan sportszakmai és sportdiplomáciai elismerést hozott, anyagi
szempontból azonban igencsak veszteséges volt, s a szabálytalanságok rendbetétele az
elnökség legalább egy teljes évét igénybe vette.
A szövetség anyagi helyzetének stabilizálódásában szerepe volt a taglétszám növelésének
éppúgy, mint a licenszdíjak emelésének, nem utolsósorban pedig az Elnökség azon
magatartási vonalának, miszerint költségtérítést az elnökségi munkáért semmilyen
formában nem vesznek igénybe. A szövetség anyagi helyzetének stabilizálása tehát sokak,
sokunk érdeme. Elmondhatjuk, hogy a továbblépés, a szervezetszerű működés erősítésének
alapjait leraktuk.
A 2016-os évről szólva végezetül hangsúlyozni kell, hogy két, a társadalmi szerepvállalást
érintő folyamat is ekkor vette kezdetét. Gondolok itt a Honvédelmi Sportszövetséggel való
kapcsolatfelvételre, illetve a Fegyverügyi Egyeztető Fórum munkájába való bekapcsolódásra,
melyekre 2017-ben került sor.
Kitekintés
Ahhoz, hogy a jövőről szólhassunk, fel kell tárnunk a szövetség működésének sajátosságait.
A tanulságok feltárásához lassan tíz, a dinamikus lövészsportban eltöltött év, négy és fél és
intenzív elnökségi munka, számtalan őszinte és kritikus beszélgetés kellett – melyekért itt
mindenkinek köszönetet mondok. Kijelenthető, hogy szövetség és annak Elnöksége sokáig
kizárólag úgy működött, és jórész ma is úgy működik, hogy a jogszabályi feltételeknek
minimális szinten, lehetőleg minél olcsóbban eleget téve biztosítsa a tagságnak a szövetségi
létet, a versenyrendszert, a versenyengedélyt és a minősítést. Ezeknek az elvárásoknak eleget
tettünk.
A gyakran jogos kritika – médiamegjelenés, arculatépítés, társadalmi szerepvállalás deficitjei,
döntések következetlen végrehatása, belső kommunikáció kiforratlansága, ellenőrző és
irányító szerep gyengesége – abból fakadt, hogy a tagság elvárásainak eleget téve erőnket
megfeszítve próbáltuk ezeket a feladatokat is ellátni. Komoly idő-, energia- és
pénzráfordítás árán sikerült előrelépni, de ezzel sem a tagság, sem az elnökség tagjai nem
elégedettek. Meg kell haladni a kialakult helyzetet, a társadalmi megbízásból, középkori
utazó udvarként ülésező elnökséget, érvényt kell szerezni a határozatoknak, arcot kell
mutatni a világ és a tagság felé. Ennek minimális feltétele a szövetség apparátusának
legalább egy fővel való kibővítése, hogy a megkezdett gondolkodás és kiútkeresés
folytatódhasson és a konkrét döntések megvalósulhassanak.
A sportágunk létét meghatározó biztonsági, jogszabályi és társadalmi környezet
hátrányunkra változik, s ez a helyzet nem fog enyhülni. Ha valamikor, akkor most nagy
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szükség van egy erős szövetségre. Ha elnök úr várható nemzetközi feladatai miatt
(melyekhez sok sikert kívánunk) a szövetség elnöki tisztségét nem is tudja tovább vállalni, az
Elnökség fennmaradó tagjai vállalják a megmérettetést, mint ahogy azt a jelöltállító
bizottság tájékoztatásából is világos lesz majd.
A vázolt irányba való továbblépéshez kérjük az újabb bizalmat, az újabb összefogást, az
egyéni sérelmek ismételt meghaladását. Mert bárki is fog ülni az elnökségben, ezekre nagy
szüksége lesz.
Mondanivalóm végére érve köszönöm megtisztelő figyelmüket, tisztelettel kérem a
beszámoló elfogadását, valamint várom kérdéseiket és észrevételeiket.

