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A MAT anyagilag stabil, a nyári és az őszi AnimeCont meg tudja és meg fogja rendezni, és 
már szervezzük a 2011. évi rendezvényeinket. A két őszi rendezvény semmilyen 
szempontból, így anyagilag sem szerencsés, de ezt a tényt a tervezésnél figyelembe 
vettük. A rendezvényünk anyagi stabilitását kizárólag az ingathatja meg, ha a konkurens 
rendezvényt szervező cégek minden követ megmozgatnak, hogy a MAT-ot és az 
AnimeCont ellehetetlenítsék. 
 
Sajnálatos, hogy a közelmúltban hamis és rosszindulatú rágalmazáshullám indult meg a 
Társaság ellen. A MAT-on belül a személyes ellentétek nem nőttek az elmúlt években. 
Egy non-profit szervezetben, ahol közös és profit nélküli munka mellett óriási anyagi és 
morális felelősségek szakadhatnak egy-egy emberre, illetve az egyes rendezvények nagy 
presztizst jelenthetnek a szervezők számára, mindig is voltak, vannak és lesznek 
összeütközések. 
Amíg ezeket az ellentéteket kívülről nem gerjesztik, addig a MAT megfelelően el tudja látni 
a feladatát. Ezt bizonyítja, hogy a két rendezvény szervezői viták nélkül működnek együtt 
a Nyári AnimeCon létrehozásában. 
 
Ez ideig egyedül Szekeres András Márk tagunk tett olyan hamis, sértő és rágalmazó 
kijelentéseket nyilvános fórumokon, amelyek nem méltóak a tagságához és a 
Társaságban betöltött korábbi szerepéhez. 
 
Szekeres András Márk nyílt levelében egy időben jóval későbbre becsült összeget 
hasonlított össze egy korábbi könyvelési egyenleggel, figyelmen kívül hagyva az 
időközben felmerülő fizetési kötelezettségeket és a kifizetésre váró számlákat. 
Ezeket a fals adatokat felhasználva próbálta megingatni partnereik bizalmát az egyesület 
stabilitásában. 
 
A Magyar Anime Társaságot és az AnimeConokat mindig is egyfajta divat volt nem 
szeretni, támadni. Ezzel nincs semmi baj, a tagok és szervezők többsége elfogadta ezt a 
tényt, és e mellett végzi munkáját, a támadások miatt kárpótolt minket az AnimeConok 
hangulata és a sok meghívás, felkérés más kapcsolódó rendezvényekre. Viszont azt 
látjuk, hogy jelenleg nincsen, olyan elfogadható szereplő, aki érdemben át tudná venni a 
MAT szerepét a hazai animés életben, úgy a Conszervezésben, mint egyéb rendezvények 
támogatásában. 
 
Bízunk abban, hogy a hazai animerajongók, conlátogatók érdekei és a partnercégeink 
anyagi érdekei megtalálják a közös hangot. Úgy gondoljuk, hogy a MAT, mint non-profit 
közhasznú egyesület működése nélkül az AnimeConok eltolódnának egy túlközpontosított, 
üzleti érdekeket előtérbe helyező rendezvénysorozat felé, amely hosszú távon hátrányos 
lesz mind a szubkultúra, mind a partnercégeink számára. 
 
A MAT nem tekinti ellenségének egyetlen partnerét sem, és bízik abban, hogy jövő évre 
közös megállapodással mindenki számára elfogadható programot tudunk kialakítani. 
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