
Tisztelettel! 

Kedves Sporttársaim! 

Előre bocsátom, hogy nem szerettem volna a hozzászólások sorát gyarapítani a május 14-i MDLSZ 

Közgyűléssel kapcsolatban. Viszont annyit olvastam róla – nem mellékesen ott ültem én is, egy sorban 

Dr. Fábián Lajossal, aki több hozzászólást is írt –, hogy az ott látottak, valamint az azóta olvasottak 

együttes okán, mégis engedek a kísértésnek, és leírok pár dolgot, amit relevánsnak tartok. 

Hangsúlyozom előre is, hogy nem kívánok senki ellen, és senki mellett szólni. Viszont, miután alig 

három éve vagyok tagja sportlövő egyesületnek, újnak számítok, ezért engedtessék meg néhány 

előzetes mondat, amely személyes: 

Nekem ez volt az első alkalmam, hogy részt vehettem az MDLSZ közgyűlésén. Előre bocsátom, hogy – 

másokhoz hasonlóan –, nekem sem ez volt az első hasonló fórum, amin részt vettem, sőt volt, hogy 

vezettem. Lassan húsz éves közigazgatási – főleg államigazgatási – szolgálatot tudhatok magaménak, 

olykor állami vezetői, vagy hasonló pozíciókból is szemlélve és alakítva a dolgokat, folyamatokat. Hozzá 

kell tennem, hogy az én gyakorlatomban mindenképpen túlsúlyban van a jogalkotás a jogalkalmazás 

rovására (a szóban forgó MDLSZ Közgyűlést látva és megtapasztalva, azt hiszem, pár jogszabályhely 

felülvizsgálata ráférne az államigazgatásra). 

A lényegre térve: 

Ahogy átolvastam a hatályos joganyag és egyéb szabályozás ide vonatkozó részét (bevallom, nem az 

egészet), azt kell mondjam, hogy a Közgyűlés de lege lata, azaz a törvény betűje szerint a 

jogszabályoknak megfelelően zajlott, ha néhol kissé döcögősen, a határokat feszegetve is (lásd pl. az 

indokolatlan újra szavaztatást, vagy pl. azt az állítólagos hangfelvétel rögzítő eszközt az Elnökség 

asztalán, amelynek használatát se nem jelezték a jelen lévőknek, nemhogy – hozzájárulást kérve – 

szavazásra bocsátották volna a kérdést). De lege ferenda, azaz a jogalkotói szándék szerinti 

megfelelésben azonban már nem lennék ennyire biztos. 

Miért? 

1) Már a mandátumvizsgálatnál kicsit furcsállottam, hogy senki nem kér el tőlem semmiféle – 

fényképes vagy nem fényképes – személy azonosító okmányt. Ok, ezt vehetjük a bizalom 

jelének is, hiszen lobogtattam egy meghatalmazást, pecséttel, aláírással attól az egyesülettől, 

amelynek minősített versenyzője vagyok. De azt, hogy a papír, amin „regisztráltam”, csak 



aláírás és cím mezőkből állt, az más kissé elgondolkodtatott. Kérdeztem is, hogy nem kell-e 

kiírnom a teljes nevemet, mivel egy aláírásból (különösen az enyémből), ember legyen a 

talpán, aki meg tudja mondani, ki vagyok. Szóval odaírtam a nevemet nyomtatott betűkkel is! 

Igaz lehet persze az a felvetés, hogy a meghatalmazásra, ha jól emlékszem, ráírták a 

szavazócédulám sorszámát, amit tán még a regisztrációs ívre is rávezettek. De azt kell 

mondjam: nem elegáns. 

2) Az ominózus napirendi pont cseréről: én azok közt voltam, akik igennel szavaztak a csere okán, 

bár később elgondolkodtam a dolgon, hogy irreleváns volt az egész. Tegyük fel, hogy az 

elnökválasztás után az Alapszabály módosítására kerül a sor, és még azt is megengedjük egy 

gondolatkísérlet erejéig, hogy az Alapszabály úgy módosul, hogy annak hatása lesz az Elnökség 

összetételére. A vonatkozó joganyagban nálam jártasabb kollégák biztos jobban meg tudják 

ítélni, hogy akkor és ott életbe is lép-e az új Alapszabály, és a következő napirendi pontokat a 

Közgyűlés már ennek fényében tárgyalja-e. Nem akarok más kollégákat ismételni, akik már 

citálták a Ptk-t ezzel kapcsolatban, de logikus pl. az a következtetés, hogy ott vége is szakadt 

volna a Közgyűlésnek, hiszen új napirendi pontot nem lehet felvenni, a meghirdetett napirendi 

pontok közül az összes többi (ha jól emlékszem tényleg az összes többi) okafogyottá vált volna. 

3) A Közgyűlés levezetéséről (sajnos ezt a pontot a többinél kissé személyesebbre kell vegyem): 

nem hittem volna, hogy azt kell tapasztaljam, hogy mindig annak van igaza, akinél éppen a 

mikrofon van, és ezért hangosabban beszél. Nálam egyszer fordult meg a mikrofon, amikor is 

rákérdeztem a következő pontban részletezett 2017-es pénzügyi terv okán a szavazásra 

bocsáthatóság kérdésére, de a levezető elnök – bár nem nekem címezve, hanem 

általánosságban – úgy igazolta vissza a felvetést, hogy ilyen „hülyeségekkel” ne hátráltassuk a 

Közgyűlés menetét. A fokozatosan kialakult és egyre erősödő káoszban időnként már azt sem 

lehetett tudni, ki is a levezetője a Közgyűlésnek. Mindemellett én úgy szocializálódtam, és 

eddigi tapasztalatom az volt, hogy ilyen fórumok határozati formában döntenek, azt is úgy, 

hogy a levezető elnök kimondja azt a mondatot, hogy miről is fognak éppen szavazni a 

jelenlévők (már aki szavazati joggal rendelkezik), majd a szavazás eredményétől függően 

kimondja az elfogadott határozatot, és azt rögzítik jegyzőkönyvben. De sajnos erre csak 

többszöri felhívás árán lehetett rávenni a levezető elnököt. Ez különösen a már jelzett 2017-es 

pénzügyi tervnél volt szembeötlő. 

4) A 2017-es pénzügyi terv: megvizsgálandó lehet, hogy számszaki hibás határozati javaslat 

egyáltalán szavazásra bocsátható-e. Az, hogy ez átment az FB-n, és az Elnökségen, erről már 

sokan polemizáltak. Én a fent már említett sorban – ami amúgy pont középen volt, nem a hátsó 

sorokban – szintén úgy hallottam, hogy nem hozott határozatot róla az Elnökség (a később 

elhangzott 46-os határozati számról és annak irreleváns voltáról is írtak már sporttársak). A 



szavazásról, újraszavazásról, szavazati jogosultsági kérdésekről és az ezzel kapcsolatos 

percepció elméletről pedig – amit Dr. Regényi Kund sporttárs nyílt levelében taglalt – nem 

szeretnék itt értekezni. Kicsit utána nézve az Alapszabálynak, valamint az SZMSZ-nek, azt kell 

látni, hogy nem fogalmaz egyik sem egyértelműen. Az, hogy emlékeztető, vagy jegyzőkönyv, 

amit az elnökségi ülésről felvesznek, véleményem szerint mindegy. Ami viszont nem mindegy, 

az az, hogy valamelyik, az Elnökség ügyrendjét szabályozó dokumentumban ki kell mondani 

azt, hogy az Elnökség döntéseit határozati formában hozza (és ennek megvannak a 

folyományai, sorszám, szövegezés, hozzáférési jogok, stb.). Ezt a mondatot azonban nem 

találtam sehol, és ezek szerint ez nem is triviális. Sőt, tovább megyek, azt is ki kell mondani 

valamelyik ügyrendet szabályozó dokumentumban, hogy melyek azok az ügyek, amelyekről 

kötelezően határozatot kell hoznia az Elnökségnek, és ha az időpont vagy időintervallum is 

releváns, akkor arról is (ilyenekről van szó a szabályozó dokumentumokban, de ezek az 

ügykörök sem mindenütt egyértelműek). 

5) Ha már az Alapszabályról esett szó: nem nehéz megfelelni egy olyan Alapszabály előírásainak, 

amely már önmagában is ellentmondásos. Vegyük pl. s 7. § (4) bekezdést, amely a tagdíjat és 

licensz díjat szabályozza, forintra megadja (jól láthatólag utólag beszúrt pont, bold, italic). Majd 

utána a 11. § (2) bekezdés (szintén utólag beszúrt), amely ugyanerről úgy rendelkezik, hogy azt 

a 2. számú melléklet tartalmazza a Közgyűlés döntésének megfelelően. De ez csak egy szemet 

szúró ellentmondás sok egyéb, időnként tán még a jogszerűség határát is aszimptotikusan 

közelítő kitétel közül (remélem eléggé PC fogalmaztam). Tehát igaz az, hogy erre az 

Alapszabályra tényleg ráférne egy vérfrissítés (és ahogy olvastam Dr. Monostori Markus 

hozzászólását, már van is egy tervezet, amelyet egy külön felállított Kodifikációs Bizottság 

hozott össze, és amelyet valamilyen, általam nem ismert okból az Elnökség mégsem vett 

tárgysorozatba). 

6) A nem látott dokumentumokról: a munka kétszeri elvégzését elkerülendő, véleményem szerint 

a fenti, újra kodifikált Alapszabály tervezetet a honlapon az Elnökség munkaanyagként 

köröztethetné a szavazásra jogosult tagegyesületeknél, hasonlóan egy államigazgatásban 

bevett tárcakörözéshez, netán társadalmasításhoz, hiszen akkor ez lehetne az alapja egy 

egységes, ellentmondásoktól mentes új Alapszabálynak (amelyben remélhetőleg nem lesznek 

olyan kitételek, mint pl. hogy az Elnökség megalkotja az SZMSZ-t, és azt még csak jóvá sem kell 

hagynia a Közgyűlésnek, holott magát a Közgyűlés rendjét is az Alapszabály (15. § - 22. §) és az 

SZMSZ együttesen szabályozzák). 

7) Fentiek okán ezért, amikor az ismert okokból kényszerűen félbemaradt Közgyűlés elmaradt 

napirendi pontjainak tárgyalását megvitatandó, rendkívüli közgyűlés összehívására kerül a sor, 

és a meghívó honlapon való közzétételétől számítva 10 napra megnyílik a lehetősége annak, 



hogy új naprendi pontokat lehessen javasolni, lesznek sporttársak, akik nálam erősebb 

késztetést éreznek új napirendi pontok felvételére, amelyek közül az egyik lehetne az 

Alapszabály módosítása, vagy új Alapszabály elfogadása, megjelölve azt is, hogy az adott 

napirendi pontot a tárgysorozatban mikor szeretnék tárgyalni.  

8) Sőt, esetleg egy olyan napirendi pont is felvételre kerülhetne a következő Közgyűlésen - a balul 

sikerült pénzügyi terv elfogadásának apropóján -, hogy a Közgyűlés tájékoztatást kaphasson a 

Nemzeti Együttműködési Alap terhére 2016-ban beadott NEA-MA-16-M-0022 számú, 

2.460.000,- Ft vissza nem térítendő támogatási igényű pályázatról, annak érvénytelenségéről, 

vagy a 2017-es NEA-MA-17-M-0231 számú, 2.862.000,- Ft vissza nem térítendő támogatási 

igényű, várólistára helyezett, valamint a 2015-ös NEA-MA-15-M-1495 számú, 3.520.000,- Ft 

vissza nem térítendő támogatási igényű, szintén még várólistán lévő pályázatok további 

várható sorsáról, valamint arról, hogy a pénzügyi tervezésnél, illetve terv-tény beszámolóknál 

hogyan és milyen módon kerülnek, vagy nem kerülnek figyelembe vételre ezek az – egyelőre 

potenciális – források.  

Kedves Sporttársaim!  

Köszönöm az fenti dolgozat végig olvasását. Remélem sikerült pár gondolattal hozzájárulnom ahhoz, 

hogy a következő Közgyűlés méltóbb legyen egy országos sportági szakszövetséghez, a sport 

szellemiségéhez, sőt olyan eredményeket hozzon, hogy jelen írás apropóját adó, látványos kudarcba 

fulladt Közgyűlés csak halványuló emlék legyen.  

Budapest, 2017.05.23 

Tisztelettel! 

Sík Zoltán Nándor 

MDLSZ 2430 


