
A 2017.0.5.14.-én megtartott Közgyűlés elkeserítő volt. 
  
Előre bocsátom, hogy rendszeresen vezetek közgyűléseket. 
Gazdasági társaságokét (Kft., Szövetkezet, Nyrt, Zrt.) ahol a döntés nemcsak a résztvevő tagok, 
hanem alkalmazottak, családok egzisztenciáját határozza meg. 
Meg persze társadalmi szervezetekét, pl, vadásztársaságokét, ahol csak az éves kifizetett vadkár 
összege meghaladja az MDLSZ éves költségvetését és ahol a  hiányzó összeget 
a tagoknak saját zsebből kell finanszírozni. 
Vagy földtulajdonosi közösségekét, ahol 20  ( !! ) évre határozták meg a saját földtulajdonuk helyzetét 
az adott jogviszonyban 

Mindezeket nem magamra nézve írom le, hanem ezeken a közgyűléseken résztvevők helyzetét és 
hozzáállását  ismertetve. 
  
Egyben mindegyik azonos volt, pedig nem csekély volt a tét. 
A közgyűlést a levezető elnök vezette le. Az beszélt aki szót kapott és arról szavaztak amiről a 
levezető elnök szavazást rendelt el. 
  
( Megjegyzem, hogy a földtulajdonosi közösség közgyűlésén, amikor a levezető elnök az előre 
kihirdetett időpontban a regisztrációt lezárta, aki kb 20’-et késett az akkor is csak hallgatóság volt, ha 
éppen a kötelező parlamenti szavazás elhúzódása miatt  késett és a 200 ha-jával kénytelen volt 
meghajolni a többség akarata előtt. Neki legyen mondva, szó nélkül tudomásul vette, hogy itt neki 
lapot nem osztottak) 
  
Egy közgyűlést le lehet vezetni jól és le lehet vezetni rosszul, de azt akkor is a levezető elnök vezeti. 
  
Nem a jobbszélső vagy a söprögető feladat, hogy befújja a lest. Lehet reklamálni – a sárga lap 
veszélyével – de a szabályokat be kell tartani. 
  
Tudom, hogy az általam eddig levezett MDLSz Közgyűlések során nem nyertem el a résztvevők 
osztatlan szimpátiáját, de miként Konrad Adenauer mondta: Ha elég ellenszenves tudsz lenni, akkor 
biztos, hogy komolyan fognak venni. 
  
Nagy hibája volt a Közgyűlésnek, hogy olyan kérdések megválaszolása is főtitkárra lett tolva, amit 
jobban meg lehetett volna oldani. ( korábbiakra visszatérve: egy 35 fős vadásztársaságnál a 
gazdasági kérdésekre a társaság könyvelője adja meg a választ. Zrt.-nél meg a könyvvizsgáló,  mivel 
ott vannak annál az egyetlen napirendi pontnál.) 
  
Kétségtelen tény, hogy a főtitkár  megkerülhetetlen személy ( előírt képesítés) de valahogy 
transzparensebbnek kellene lenni az elnökségi feladatok leosztásának. 
Nem tudom, hogy az elnökségen belül ki milyen szakterületet visz, ki miért felel. Nem tudom hogy 
vannak –e hézagok vagy átfedések az elnökség – mint testület- munkájában. 
  
Nem tudom azt sem megítélni, hogy Erika felvetése jó- e vagy sem.  Mármint, hogy a szakágak 
vezetője legyen tagja az elnökségnek. Mert ez több kérdést is indukál. 
Hogy is lesz valaki a szakág vezetője ? Honnan kapja a legitimációjá ? 

Az elnökségtől? Akkor az elnökség gyakorlatilag azt hívna be a soraiba akit éppen akar. 
A Közgyűléstől? ( mondjuk megválasztásuk az Alapszabályban nem szerepel) 
Milyen módon? Én pl saját magamnak nem adnék szavazati jogot pl. a gyorspont szakág vezető 
megválasztása során, mert életemben nem lőttem gyorspontot. Miként is hozhatnék megalapozott 
döntést ? 

Akkor ki szavazhatna róla? Akinek van olyan versenyzője aki abban minősült ? 

Ez az indítvány – véleményem szerint - tehát lehet jó, lehet rossz, de mindenképpen kidolgozatlan. 
  
Az viszont nem állapot, hogy ha egy indítványt – megindokoltan- nem tesznek fel szavazásra, vagy az 
indítvány  nem kapja meg az indítványozó által várt támogatottságot akkor megindul az obstrukció és 
a közgyűlést működésképtelenné teszik. 
  
Én már megéltem az MSzLSz szétverésé. 
Az MDLSz szétverésében senki ne számítson rám 

  



Szerintem ideje lenne komolyabban  venni magunkat és elkezdhetne a történet a sportról szólni. 
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