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Mint olvastátok az Elnökség kiadott egy tájékoztatőt a május l4.-iKözgyűlésről, ami ug}an
tartalmazott tényeket, de sajnos saját szemszögből és mondott véleményeket szintén saját
szemszögből.

Gondolom, aki ott volt annak ez az írás nem érdekes, hiszen saját"tapasztalaáből tud
véleményt mondani, de akik nem voltak ott - és ez atűnyomó többség - azokat meg kellene
ismertetrri a reálisabb helyzetj elentéssel.

Sok emberrel beszéltem - nyílván nem mindenkivel - és a vélemények megoszlottak. Volt,
akt azt mondta, hogy jogszerű, de etikátlan (becstelen), volt aki pedig azt mondta, hogy
etikátlan (becstelen) de jogszerú.

Mire mondták? Arra a többségre, akik a ,,bérszavaző"- ként odavezényelt iskolai hallgatók
által alkotott többségként a jelenlegi Elnökség kedve szerint megszavazták a szavazásra feltett
kérdéseket. Ezen résztvevők száma közelített a jelen lévők mintegy negyedéhez, atrtí
jelentősen elősegítette, hogy ,,ekkora érdeklődés közgyűlést még soha nem kísért". Es láss
csodát mindez jogszerű, mert az Alapszabály szerint barkinek adhatsz meghatalmazást a
szavazásra, még aá sem kell tudnia minek a rövidítése az MDLSz.

A szervezetlenül, jelentős késéssel kezdődött Közgyűlés elején a technikai formaságok
rendezése után javaslatként hangzott eI az Alapszabály módosíüís napirendi pontjanak
szakmailag indokolt előte hozata|a, az Elnökválasztást megelőző helyre, mivel a javaslat
érintette a megválasztaldő testület szakmai összetételét. Ezt a ,,bérszavazők" által biztosított
többség mindjárt meg is akadalyozta, minden szakmai indok nélkül.

Innentől kezdve a folytatás nagyjaból borítékolva volt.

Akik nem láttak ennyire fenyesnek az eddigi Elnökség munkáját (mint az Elnökségi'rqekoztatő aKözgyűlésről) bizonyjoggat vitattak az Ehókség szakmai beszrimolój át, aííi
csak a szakmaiságot nélkülözte, de szinte minden sorával igyekezett önigazolást adni a saját
kitűnő munkájrára. Nem szólt as:zakágakhelyzetéről, gondjairól, eredményiről, céljairól stb., a
kivetítőn néhany semmit mondó mondatot láthattunk.

A pénzügyi beszámoló után feltett kérdéseket egytől-egyig átnyomta az Elnökség a
Főtitkárnak akiláthatőart hallhatóan pillanatok ala§zavarba jött. Ez hangsulyozom nemazÓ
hibája, mivel nem pénzügyi szakember, hanem az Elnökségé, akik teljesen felkészületlenül,
válaszadásra képtelenül igyekeztek ily módon megoldani a helyzetet. Egy országos
sportszövetségnek talán kellene alkalmazni egy manager szemléletű pérungyi szakembert, aki
nem csak e||átjaezen feladatokat hanem válaszolna aközgyűlésen feltett kérdésekre.

A,,Pénzügyi terv" ismertetése uüán már borulni látszott a bili, amit megint csakaz előzőekben
ismertetett többség tudott csak megmenteni. A ,,terv" csupán általánosságokat tartalmazott,
n-em volt konkrét, a tewezett ez évi hiányt ami cca. 30%o-a az eddigi felhalmozott
eredménynek részletes indok nélktil hagyta. Az előterjesztése jogszenitlen volt, mivel azt
előzetesen az Elnökség nem foglalta haározatba. Saját bevallása szerint elfelejtette, ami
lassuk be meglehetősen gyenge lábakon álló indok. Egy szabalyosan működő szervezetben
ilyen nem fordulhat elő. Milyen is lenne, ha a pénzügyminisáer elfelejtené a jövő évi



költségvetést elkészíteni és a parlamenttel csak a peremszámokat kívránná elfogadtatni.Iít ez
történt és láss csoűt sikeriilt megszavaáaüri.

- Brir egy Közgyűlést berekesáetni.,,elvtelen és öncélú obstrukció"-val nem szép dolog, de
azon kisebbség saímára - akik sái.mai kérdéseikre nem kapnak szakmai vataizt, szakmai
javaslataikat erőből lesöprik az irányított szavazők- rnas lehetőség nem igen kínátkozik.

Korrekt volt Mafuska Pál részéről a döntése miszerint nem ad erog;o nyilatkozatot az
Elnöki szék elfoglalásáraés ezen döntés is az új Közgyűlésíe marad.

Szomorú dolog, ha a Szövetségen belül beszélünk egyik oldatról és másik oldalról. Ez a
Szövetség egy és a benne sportolók is egységet kell, hogy képezzenek alútoz, hogy a
KözgYŰlés a SPORT-róI és a sportolók érdekeiről szóljon! Mert a május 14_i sajnos nem arról
szólt.....
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