Kedves Ballonos Barátaim,
Végh Sándor január 28.-i levelét szeretném pár információval kiegészíteni.
A Január 27.-én megtartott MRSZ elnökségi ülésen a ballon szakág területéről többen is részt vettünk.
Pontosan azért szántunk erre nem kevés időt, hogy a szakágat érintő kérdésekben kellő információhoz
juthassunk, esetleges hozzászólásainkkal segítsük a testület munkáját. Nagy örömömre szolgál, hogy
Sándor tavaly februári ígéretéhez híven javított a szakágon belüli információáramlás szintjén. Az is igaz,
hogy én akkor nem feltétlenül arra gondolta, hogy egy-egy dátum és időpont esetében a névnapokat
is bevetjük a megfelelő szintű beazonosításra, de hát végül is ez is többlet információ.
Úgy gondolom, hogy ennél azért vannak fontosabb dolgok, amelyek mindenképpen megemlítést érdemelnek az elnökségi üléssel kapcsolatban.
Az Elnökség álláspontja a 2014. december 14.-én megtárgyalt és felterjesztett Szervezeti és Működési
Szabályzattal kapcsolatban az volt, hogy a szabályzat elfogadható, annak összesen 3 témájával kapcsolatban fogalmazott meg módosítási javaslatot, amelyek az alábbiak voltak:
1. IV. (3) b. i. pont, miszerint „A Szakbizottság 5 fő, melynek tagjait - első alkalommal a jelen
SZMSZ elfogadását tárgyaló – Szakági Gyűlés választ meg.”
Más sportágak esetében korábban hasonló gyakorlat élt az MRSZ keretein belül. Az első alkalommal kapcsolatos megjegyzés okafogyottá vált, ugyanis 2015. február 28.-a lett meghatározva a szakbizottság megválasztására.
2. A szavazás módjára vonatkozólag nem szerepel hivatkozás a szabályzatban, miszerint titkos
szavazással lehet szakbizottságot választani.
3. Az MRSZ alapszabálya szerint a szavazásra jogosult tagok megbízás útján átruházhatják a szavazati jogukat. Felmerült javaslatként, hogy egy személy ne korlátlan számú megbízással rendelkezhessen, mert ezzel döntő befolyást szerezhet. Jogi szempontból a megbízás nem támadható. A korlátozás kivitelezhetősége kérdéses az MRSZ és a szakág szintjén is.
A december 14.-i szakági ülésen a szabályzat minden egyes pontja felolvasásra, megvitatásra és elfogadásra került. A szavazásra jogosult személyek közel 60%-a képviseltetve volt. Így véleményem szerint
a szabályzat ismétel pontról-pontra történő megtárgyalása felesleges időhúzás. Javaslom, hogy a február 28.-i ülésen a kérdéses pontokkal, illetve esetleges további módosítási igényekkel foglalkozzunk
csak. Mellékleten csatolom az MRSZ Elnökségének beterjesztett javaslatot. Javaslom, hogy akinek további módosítási igénye van, akkor azt írásban tegye meg február 13.-ig.
A december 14.-i szakági üléssel és azon történt szakbizottság választással kapcsolatban a „sorozatos
szabálytalanságok” megfogalmazást véleményem szerint az MRSZ Elnökség nem tett. Ez lehet Sándor
magánvéleménye, de ezekkel ne ferdítsük el az igazságot.
Amúgy itt megjegyezném, hogy a ballon szakág évek óta a szó mind két értelmében szabálytalanul
működik. Volt pár vitám ezzel kapcsolatban Sándorral, amelyek a „Mit tettünk mi a magyar ballonozásért?”, „Miért nem szervezünk Nemzetit mi?”, „Többet repülünk-e akkor, ha elkészül egy jegyzőkönyv,
vagy ha kikerülnek az információk?” kérdésekbe fulladt.

Továbbá felmerült a 2014. július 19.-i ballon szakági ülésen történt tanácsadói testület választás szakszerűsége, érvényessége, legitimitása, amelyet az MRSZ Elnökség a napokban külön vizsgál.
A 2015. február 28.-ra meghirdetett szakági ülés vonatkozásában az MRSZ Elnökség két témát fogalmazott meg:
-

Az SZMSZ véglegesítése
Szakbizottság megválasztása (a melléklet SZMSZ-nek megfelelően 5 fő, a szakbizottság vezető
megválasztása a szakbizottsági tagok maguk közül 2/3-os minősített többséggel)

Javaslom, hogy elsődlegesen ezzel a két kérdéssel kapcsolatban szülessen döntés. Ne a korábbi gyakorlatnak megfelelően, órákig elhúzódó apróságok megtárgyalását követően a komoly kérdésekben
már kapkodva, belefáradva döntsünk a jövőről. Az SZMSZ számos kérdést amúgy is megfelelő mederbe
terel (pl. munkacsoportok, stb.), pont ezért van rá szükség, hogy rendezetten működjünk.
Bízom benne, hogy a fenti információk hasznosak a számotokra.
Szép napot!
Üdv.:
Nagy Péter

