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Elnökségi Hírlevél – 20. szám – 2019.02.21. 

 
 
Kedves Sporttársaink, és Barátaink! 
 
 
Eljött az éves rendes közgyűlésünk ideje, melyet az Elnökség 2019.03.24. vasárnapra hívott 
össze a honlapra legkésőbb 2019.02.22-én, azaz alapszabály szerinti határidőben kikerülő 
meghívóban részletezett módon, és helyszínen. Amennyiben a 2019.03.24-i közgyűlés nem 
határozatképes, a megismételt közgyűlés ugyanott, egy héttel később, március 31-én vasárnap. 
 
A 2018 májusában elfogadott új alapszabályunk értelmében azonban sok fontos új részletre 
is tekintettel kell lennünk a közgyűlés összehívása, a mandátumok megállapítása és a 
lebonyolítás során. 
 
Fontosabb tudnivalók és megállapítások: 
 

- Az Alapszabály 15.§ (2) bekezdése alapján a közgyűlés nyilvános. Azonban az alábbiak 
szerinti mandátummal nem rendelkező küldöttek a tanácskozásban nem vehetnek részt, 
szavazati joggal nem rendelkeznek, csak megfigyelőként lehetnek jelen. 
 

- Az Alapszabály 15.§ (3) bekezdése alapján az Elnökségnek minimum 30 nappal a 
közgyűlés előtt közzé kell tennie a meghívót a honlapon, és a tagokat min 15 nappal a 
közgyűlés előtt külön emailben, a digitális rendszeren keresztül, vagy postai úton 
értesítenie kell a közgyűlés helyéről, időpontjáról és napirendjéről. 
 

- Az Alapszabály 17.§ (2) bekezdése alapján minden tagszervezet alanyi jogon 1 (egy) 
küldöttel vesz részt, továbbá minden, az előző évben minősítést szerzett 10 (tíz) 
sportolója után plusz 1 (egy) küldöttet delegálhat. A tagszervezetenkénti mandátumok 
számáról az elnökség ad tájékoztatást akképpen, hogy a meghívóval egyidőben 
közzéteszi a honlapon a teljes tag-, és mandátumlistát. 
 

- FONTOS ÉS ÚJ SZABÁLY: Az Alapszabály 17.§ (3) bekezdése alapján, legkésőbb a 
közgyűlés előtti 15. (tizenötödik) napon minden tagszervezet törvényes képviselője 
bejelenti saját részvételi szándékát a főtitkárnak, és/vagy a küldöttei számára készített 
teljes bizonyító erejű magánokiratban rögzített, személyre szóló, két tanúval hitelesített 
meghatalmazás eredeti példányát megküldi a főtitkárnak. A meghatalmazásra akkor is 
szükség van, ha a tagszervezet törvényes képviselője személyesen nem tud jelen lenni, 
és akkor is, ha a minősített sportolók száma alapján járó többlet szavazati jogot gyakorló 
küldötteket delegál a tagszervezet. 
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- FONTOS ÉS ÚJ SZABÁLY: Az Alapszabály 17.§ (4) bekezdése alapján meghatalmazott 
csak az a természetes személy lehet, aki az adott tagszervezet igazolt versenyzője, 
versenyengedéllyel, és előző évben megszerzett minősítéssel rendelkezik. A 
meghatalmazás útján kapott szavazati jog nem ruházható át másra. 
 

 
Ezek a szabályok biztosítják, hogy szavazati joga csak tagszervezeti törvényes képviselőnek, 
és/vagy versenyengedéllyel és minősítéssel rendelkező igazolt sportolónak lehessen a 
közgyűlésen. Továbbá az új szabályok lerövidítik a helyszíni mandátumellenőrzés folyamatát 
és segítik a mandátumok előzetes regisztrációját és nyilvántartását. Ugyanakkor egyfajta 
felelősséget jelentenek tagjaink számára, mert aki nem delegál a közgyűlés előtti 15. napig az 
alapszabály által előírt formában küldöttet, vagy küldötteket, az elveszítheti a lehetőséget, 
hogy részt vegyen a közgyűlési döntéshozatalban, mert szavazati joga csak az Alapszabály 
szerint előre regisztrált küldötteknek lehet. 
 
Kérjük, hogy legyetek minél aktívabbak és segítsétek a közgyűlés gördülékeny és hatékony 
lebonyolítását azzal is, hogy a tagszervezeti küldöttek Alapszabály szerinti előregisztrációját 
elvégzitek a Főtitkárnál. 
 
 
Továbbra is számítunk támogatásotokra és segítő észrevételeitekre. 
 
Az MDLSZ Elnöksége nevében, sporttársi üdvözlettel, 
 
 
Dr. Fábián Lajos 
alelnök 


