
Na, kaptam hideget-meleget az előző írásomra. 

 

Kétségtelen, hogy az Alapszabály, különösen annak a választásra vonatkozó része nem 

teljesen felel meg a kor követelményeinek. Nem mintha a Fegyelmi  Szabályzat jó lenne, de 

arról majd esetleg később. 

 

Én a magam részéről a jelölő bizottságot is elavultnak tartom. Olyan Hazafias Népfront 

jellege van ( Tudom, hogy lassan már egy senior - super senior verseny is ki tudna tölteni egy 

egész versenynapot, de ne ragadjunk le a régi sémáknál )   

 

Kampányoljanak azok, akik elnökök akarnak lenni, akik úgy gondolják, hogy eredményeket 

tudnak elérni, fejlődést tudnak hozni.   

Hirdessenek programot, gyűjtsenek jelöléseket az egyesületektől. Az egyesületek pedig 

vállalják fel, hogy kit akarnak elnöknek. 

 

Az elnökséget viszont inkább állítsa össze az elnök, elvégre neki kell tudni, hogy ki az, akivel 

együtt tud dolgozni, mert egy működésképtelen elnökségnél rosszabb nem is lehetne.  

Nem lenne rossz, ha az elnökségen belül meghirdetett szakfunkciók lennének és az elnök az 

adott feladathoz keresne elnökségi tagot és nem az elnökségi tagnak találna ki feladatot. 

 

 

Viszont az lenne az igazán demokratikus, hogy akik az elnök megválasztása során a 

szavazatukkal kisebbségbe kerülnek, azok joga legyen megválasztani az Ellenőrző 

Bizottságot. 

 

A szakág vezetők legitimációján még mindig csak töprengek. Jelenleg a szakág vezetői az 

Alapszabály szerint vezető tisztségviselőnek minősülnek. Én viszont nem láttam egyetlen 

szakág vezetőtől sem, hogy lenne vezető tisztségviselői nyilatkozata, amit kötelező jelleggel 

be kell csatolni a Törvényszékre. ( kétféle nyilatkozat van, az egyik a vezető tisztségviselőkre 

vonatkozik, a másik az ellenőrző-felügyelő szerv tagjaira) Legyenek szakági közgyűlések? 

Elvileg elképzelhető, csak ki kell dolgozni minden részletét. 

 

Közgyűlésen a rajtengedély felmutatásának előírását nem tiltja semmi.  

 

A lényeg azonban ott van, hogy minden részletet előre ki kell dolgozni. A közgyűlésen már 

csak a kidolgozott A, B, C variációk között kelljen dönteni, ami kétségtelenül hatalmas 

előkészítő munkát jelent, de nem ártana legalább nekünk, magunk között visszahozni a 

társadalmi vitára bocsátás intézményét. 
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