Programvázlat
az MDLSZ evolúciójához
(Dr. Regényi Kund)
Bevezetés
Egy vezető tisztségviselői pozícióra jelölt / arra jelentkező személy esetében jogos elvárás,
hogy a szövetség jövőjével kapcsolatos elképzeléseit tegye közzé, hogy a küldöttek ez
alapján, felelősen hozhassanak döntést. Ez a néhány gondolat ezt a célt szolgálja. Elöljáróban
két fontos mozzanat: elképzeléseim nem konkurrálnak egyetlen más, általam ismert
elképzeléssel sem, ellenkezőleg, azokhoz illeszkednek, bevezetésük azokkal együtt indokolt.
A másik, hogy elgondolásaim alapja az a meggyőződés, miszerint a szövetségnek korszerűbb,
profibb módon kell működnie, a jelenlegi állapotokat meg kell haladnia. Szándékaim szerint
elképzeléseim ebbe az irányba mutatnak. Vázlat szintjén dolgoztam ki azokat, lehetőséget
adva, hogy közösen formáljuk azokat. Megválasztásom esetén ezek megvalósítását tekintem
fő feladatomnak.
„Előkészítő bizottság” felállítása (az alapszabály módosításával)
A Szövetségen belül jelenleg nincs strukturált párbeszéd, információáramlás sem
„horizontálisan”, sem „vertikálisan”. Természetesen ebben a vezetőséget komoly felelősség,
mulasztás terheli. Kezdeményezések nem jutnak el a vezetéshez, a tagság nem értesül a
vezetés szándékairól és problémáiról. Ezek aztán a közgyűlésen ütköznek egymással, gyakran
obstrukció formáját öltve, ellehetetlenítve annak működését. Hasonlóképpen meghaladja az
elnökség erejét a közgyűlés érdem előkészítése. Hiányzik egy olyan felület, mely a tagok
között felmerülő viták, ellentétek megoldásában, elsimításában közreműködhet.
Az „Előkészítő bizottság” tehát:
-

évente egy v. két tagi fórumot szervez, az ott elhangzottakról összegzést, ennek
alapján javaslatokat készít;
részt vesz a netes „fórumok” vitáiban, eszmecseréiben;
összeállítja és az Elnökségnek jóváhagyásra felterjeszti a közgyűlés napirendjét (ennek
során bekéri a tagság javaslatait, kapuőrként működve, azaz javaslatot csak ezen a
fórumon keresztül lehetne benyújtani);
előzetesen véleményezi az Elnökség beszámolóit és egyéb megnyilvánulásait;
ellátja a jelölőbizottság (és természetesen a szavazatszámláló bizottság) funkcióit,
begyűjtve a jelöltek szakmai életrajzát, programját, az esetleges együttműködésre
vonatkozó elképzeléseket;
békéltető – mediáló testületként működik a tagok vitáit érintően;

Public relations felelős kinevezése (alapszabály módosításával)
Feladata:
-

honlap megújítása, funkciók kibővítése profikkal;

-

sportágakat bemutató filmek elkészítése;
média-megnyilvánulások koordinálása, lebonyolítása;
szövetségi arculatterv, ennek alapján logók, formaruhák, emléktárgyak, levélpapírok,
stb. kidolgozása, használat módjának megszervezése és lebonyolítása (webshop?;
marketing?)

Rövid távú intézkedések (elnökségi hatáskörben)
-

-

elnökség tagjai felelősségi körének és azok tartalmának kijelölése (ez persze a
beszámolókban, munkatervekben, költségvetésben egyaránt megjelenik);
elnökségi munkaterv összeállítása, határidők és felelősök megjelölésével;
tisztségviselők feladatrendszerének, a részükre megfogalmazott kötelezettségeknek és
tilalmaknak kidolgozása (alapszabály-módosítást igényelhet)
főtitkári apparátus kibővítése, felelősségi körök és feladatok megosztása;
hazai és nemzetközi együttműködési program és akcióterv összeállítása;
lövészsport-diszciplinák számának növelése;
Honvédelmi Sportszövetség, nem olimpiai sportágak szövetségébe felvétel erőltetése;
Fegyverügyi Egyezető Fórum folytatása;
bírói bizottság megújítása (bírók és teljesítményük nyilvántartása, kategorizálása,
evaluációja szempontjaik kidolgozása, evaluáció végrehajtása; bírók jogai és
kötelességei; továbbképzés és – kampányszerű – képzés végrehajtása, IROA
Academy-vel együttműködve)
legalább évente egyszer szövetségi szinten szervezett IPSC felkészítő „tábor”
(lövészeti alapok a Blue Line szintjén, szabályismeret, versenyetikett, „good conduct
principles”)

Bemutatkozás gyanánt
Gondolatébresztőnek pár mozzanat lövészsporttal kapcsolatos tevékenységemről:
-

1989 óta vagyok igazolt sportlövő, 2008 óta foglalkozok dinamikus lövészsportokkal;
Három szakágban versenyzek (IPSC, IDPA és a kísérleti „taktikai lövészet”);
IPSC és IDPA szakágakban nemzetközi bírói minősítésem van;
Néhány jelentősebb meccs, ahol bíráskodtam: IPSC XVII Handgun WorldShoot,
European Rifle Championship, European Handgun Championship, Baltic Storm;
Alapítója és vezetője vagyok az NKE SE lövészszakosztályának (2013);
Vezetőségi tagként az ún. utánpótlási programban betöltött szerepemre vagyok a
legbüszkébb (szervezés, oktatók felkérése, szponzor felkutatása);
Ezen túl én képviselem a Szövetséget a Fegyverügyi Együttműködési Fórumon, és egyik
fő szorgalmazója és résztvevője voltam a Honvédelmi Sportszövetséggel folytatott
megbeszéléseknek
Német- és angol nyelvtudásom rendszeresen állítom az MDLSZ szolgálatába;
Szorosan vett lövészsporton túl, rendőrségi lőkiképző vagyok, vadászok, fegyverekkel
kapcsolatban oktatok és publikálok.

