Tisztelt MDLSZ Elnöksége, tisztelt Főtitkár úr!
Mint alulírott Butkai Cs. Zoltán, az FCS Egyesület tagszervezet elnöke az alábbi napirendi pont javaslatot
terjesztem elő határidőben:

Hozzon a Szövetség közgyűlési határozatot arról, hogy a Fővárosi Törvényszék előtt a 29.P. 20.488/2017
számon az MGYSZ és az NVESZ között folyó perbe valamelyik peres fél perbehívásának elfogadásával, vagy
önállóan beavatkozóként perbelép. Az erre irányuló nyilatkozatokat a legrövidebb időn belül meg kell tenni,
mert a törvény a perbehívás elfogadására 30 napot ad.
Milyen előnyökkel jár az MDLSZ részére a perbelépés?
Az MDLSZ szakszövetség és mint ilyen, megalakulása óta jogosult az NVESZ jogelődje, a MOB által
szétosztott sportcélú normatív és ponttáblázat alapján jogosított támogatásokra. A MOB azonban az egyértelmű
törvényi rendelkezések ellenére MOB tagsághoz kötötte a normatív és ponttáblázat alapján kiosztható
támogatásokat, nemkülönben a világ és európa bajnoki rendezvények támogatását.
A MOB nem vette fel tagjai közé az MDLSZ-t. Szerény véleményem és számításaim szerint, az MDLSZ által
képviselt sportágakban elért világ és európa bajnoki helyezések alapján az MDLSZ az első 5 legeredményesebb
– nem olimpiai – sportág között van Magyarországon, a karate, a gyorskorcsolya, stb sportágakkal együtt.
Azonban a többi sportágat képviselő szövetséget a MOB utódszervezete az NVESZ meghívta alapító
közgyűlésére és felvette tagjai közé, ezzel biztosítva továbbra is pénzügyi támogatottságukat. Számításaim
szerint az MDLSZ több tízmillió forint jogellenesen elvont, közpénznek számító támogatást követelhet az
NVESZ-en.
Mivel ez a pénz nem az Elnökségé, hanem a sportolóké, ezért tartom magától értetődőnek, hogy a Közgyűlés
döntsön arról, perbe száll-e az NVESZ jogellenes megalakulása, tagfelvétele ellen, megalapozva ezzel a későbbi,
elmaradt támogatásokra irányuló igénypert.
Az MDLSZ sportolói lényegesen méltányosabb elismerést érdemelnek sport teljesítményeik alapján.
Milyen hátrány érheti az MDLSZ-t pervesztés esetén?
Szem előtt tartva azt, hogy napjainkban Magyarországon a bíróságok legjobb esetben is csak iránymutatásként
kezelik az egyébként kötelezően betartandó jogot – számolni kell egy esetleges pervesztéssel is, hiszen a
Fővárosi Törvényszék köztudottan igen közel van a Parlamenthez. Azonban pervesztés esetén sem lehetséges az
MDLSZ részére jogvesztés, csupán a perköltség ráeső részét kellene megfizetnie, mivel számára az eljárás
illetékmentes.
Személyemben mint a MAPOSZ szövetség elnöke, meg vagyok győződve arról, hogy a pert elveszíteni nem
lehetséges és ezért a MAPOSZ nevében eljárva már elfogadtam a perbehívást. Tettem ezt azért, mert egy
Szövetség elnökeként kutya kötelességemnek érzem, hogy minden lehetséges és törvényes eszközzel
kikényszerítsem a Sporttörvény szerint a sportolóinknak járó támogatás összegét.
Kérem az Elnökséget, hogy Közgyűlési napirendi pont javaslatomat tegye a Közgyűlés napirendjére, hogy a
Tagság szavazhasson arról, elkéri-e az államtól 6 évre visszamenőleg a kötelezően kifizetendő támogatást, vagy
veszni hagyja örökre, mint az a megalakulást követő első 10 évre járó támogatással történt.
Kérem az Elnökséget, hogy napirendi pont javaslatomat teljes terjedelmében tegye közzé a szövetség honlapján,
hogy a Tagság az indoklást és az érvelést is megismerhesse, azaz már előre kialakíthassa az ezzel kapcsolatos
álláspontját.
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