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2017.10.18. / 01. számú Elnökségi Határozat
Az Elnökség megerősíti, hogy a Felügyelő Bizottság jelentése alapján van ugyan sok-sok teendő, de a
szövetség alapvetően stabil pénzügyi helyzetben van. Az Elnökség megbízza Rábaközi Erika elnökségi
tagot, mint a szövetség ügyeit hosszú ideje jól ismerő sporttársunkat, hogy koordinálja a FB
jelentésében feltárt hiányosságok megszüntetését, a kontrolling rendszerben mutatkozó
kisebbnagyobb megoldandó feladatok végrehajtását. Rábaközi Erika vállalja a feladatot. Alföldiné
Berei Edit FB elnök segítséget, és folyamatos együttműködést ígér a közös cél megvalósítása
érdekében, amit az Elnökség köszönettel elvár és elfogad. A téma e pillanattól az Elnökségi ülések
állandó napirendi pontja marad a teljes végrehajtásig. Rábaközi Erika minden Elnökségi Ülésen
tájékoztatja az Elnökség tagjait a feladat végrehajtásának állomásairól, az esetleges problémákról,
illetve ahol egyéb forrás bevonására van szükség, ott javaslatot tesz ennek módjára.
2017.10.18. / 02. számú Elnökségi Határozat
Az Elnökség a szövetség közép-, és hosszabb távú jogi képviseletét két lehetséges jelölt, Dr. Légrádi
Gergely (Oppenheim Legal) és Dr. Neszmélyi Emil (FGN Law Firm) ügyvéd urakkal történő
együttműködés keretében valósítja meg. Dr. Neszmélyi Emil ügyvéd úrral néhány órás átalánydíjas
szerződést kötünk és szaktudását elsősorban sportjogi és napi működésünkkel kapcsolatos
kérdésekben, míg Dr. Légrádi Gergely ügyvéd urat inkább a nem sportjogi ügyekben, eseti megbízás
alapján vennénk igénybe. Dr. Fábián Lajos 4. oldal, összesen: 7 tájékoztatja a kiválasztott jogi
képviselőket a döntésről és Dr. Neszmélyi Emil ügyvéd urat az Elnökség nevében meghívja a
következő elnökségi ülésre.
2017.10.18. / 03. számú Elnökségi Határozat
Az Elnökség a szövetség közgyűlésétől kapott felhatalmazása alapján felvételét kéri a Magyar
Honvédelmi Sportszövetségbe. Dr. Regényi Kund elnökségi tag felelős a szükséges lépések megfelelő
koordinálásáért. Határidő: azonnal.
2017.10.18. / 04. számú Elnökségi Határozat
Nem csatlakozunk a MGYSZ, mint felperesnek az NVESZ mint alperes ellen zajló peréhez, és önálló
felperesi keresettel sem élünk az illetékes törvényszék előtt, amíg le nem zajlott az NVESZ novemberi
közgyűlése és világosan és véglegesen ki nem derült, hogy az NVESZ felveszi-e az MDLSZ-t a tagjai
sorába. Utána sem hiszünk abban, hogy a peres út az egyetlen üdvözítő eljárás, de minden
eshetőséget nyitva hagyunk a jövőre vonatkozóan. Döntésünket az MDLSZ érdekeit szem előtt tartva,
a lehetséges kimenetek felelős számbavétele után, és annak tudatában hozzuk, hogy az NVESZ
tagságunk egyébként a vonatkozó jogszabályok szerint alanyi jogon járna. Azonban felelős döntésünk
szerint az MDLSZ perbe vitele, kapcsolatrendszereink rombolása, és a szövetség számára jelentős 7.
oldal, összesen: 7 jogi költség keletkeztetése mindaddig nem indokolt, míg hasonló szervezetek,
hasonló ügyben indított peres ügyei véget nem érnek, és/vagy az NVESZ nem hoz pozitív döntést
felvételünket illetően. Ha az NVESZ, ígérete szerint nem veszi fel szövetségünket még 2017 év
folyamán, akkor döntésünket felülvizsgáljuk és újabb határozatban jelöljük ki további lépéseinket.

2017.10.18. / 05. számú Elnökségi Határozat
Az Elnökség a szakágvezetőket egyhangú határozattal – további intézkedésig – pozíciójukban
megerősítette.

2017.10.18. / 06. számú Elnökségi Határozat
Az Elnökség megállapítja, hogy az előző Elnökség 36/2017 számú (2017.10.05.) határozatában
szereplő, utólagosan megszavazott támogatási összegek fedezete nem áll rendelkezésre a
házipénztárban, és nem szerepel a 2017-es költségvetésben sem, ezért további vizsgálat szükséges a
határozat hatályon kívül helyezése, vagy helyben hagyása érdekében. A határozat Dr. Regényi Kund
távollétében, 4 elnökségi tag egyhangú szavazata mellett született. FB észrevétel nem volt.
…

