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M E G H Í V Ó  
 

A Magyar Sí Szövetség küldöttgyűlésére 
 
A Magyar Sí Szövetség elnökségének döntése, valamint az Alapszabály 11.§ alapján küldöttgyűlést tartunk 

2019. július 29-én hétfőn 15:00 órakor 
 

A küldöttgyűlés helye: Lions Garden Hotel (1146 Budapest, Cházár András u. 4.)  
 
 
A küldöttgyűlés tervezett napirendi pontjai: 
 
1. Megnyitó, levezető elnök megválasztása, szavazatszámláló bizottság, jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv 

hitelesítők megválasztása, napirendi pontok elfogadása 
 2. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója 
 3.    MSISZ közhasznú jelentése, 2017. évi gazdasági beszámoló  
 4.    MSISZ 2018. évi gazdasági beszámoló  
 5. Egyebek 
   
Amennyiben a küldöttgyűlés a meghirdetett fenti időpontban határozatképtelen, úgy a megismételt küldöttgyűlést 
változatlan napirendi pontokkal és változatlan helyszínre 2019. július 29. hétfő 16:00 órára hívjuk össze, amely a 
megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. 
 
Az MSíSZ Alapszabálya (11.§ (3)) értelmében a Szövetség jogi személy tagjai a küldöttgyűlésen a rendes tagok 
(sportegyesületek, sportvállalkozások) küldöttjeik útján szavazhatnak. A küldöttgyűlésre minden tag legalább 
egy küldöttet küldhet. Az egyes tagok az Alapszabály 4. számú mellékletben meghatározott pontrendszer 
alapján, a versenyzői létszámuk és eredményességük alapján kiszámított számú további küldötteket küldhetnek 
a küldöttgyűlésre. Egy küldött egy szavazattal rendelkezik. A szavazati jogot gyakorló küldöttek személyét 
legkésőbb a küldöttgyűlés kezdetéig, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a tag képviselője 
által aláírt eredeti mandátumlevéllel írásban kell bejelenteni a Mandátum-vizsgáló Bizottság elnökének. A 
mandátumlevélben kijelölt küldött kizárólag személyesen jogosult részt venni és szavazni a küldöttgyűlésen, 
meghatalmazott nem képviselheti, a küldötti minőség nem átruházható.  
A küldöttgyűlésen csak tanácskozási joggal, de szavazati jog nélkül vehet részt az az egyesület, amelyik éves tagdíját 
2019. július 28-ig nem fizette meg. 
 
A küldöttgyűlésen az egyesület által delegált, szavazattal rendelkező KÉPVISELŐT az egyesület írásban köteleses 
jelezni (e-mail: office@skihungary.hu). 
Ezt az igazolást legkésőbb 2019. július 28-án éjfélig kell megküldeni a fenti email címre, és az eredeti példányt a 
küldöttgyűlést megelőzően 15:00 óráig a helyszínen a Mandátum-vizsgáló Bizottság elnökének kell átadni. A 
szavazati joggal nem rendelkező tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok tanácskozási joggal a küldöttgyűlésen, 
amely az Alapszabály 15.§ (1) alapján nyilvános, részt vehetnek.  
A tag által választható küldöttek számáról a tag részére írásban küldünk tájékoztatást! 
 
Budapest, 2019. június 25. 
 
A Magyar Sí Szövetség Elnöksége nevében: 
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