
 
MASZ  Küldöttgy űlés – 2012 

 
Tisztelt Tagszervezeti Vezető Asszony/Úr! 
 
A Magyar Atlétikai Szövetség, közelgő rendes évi küldöttgyűléséhez (2012. május 13., 
vasárnap, 10.30 ) kapcsolódó  anyagokat tisztelettel megküldjük, az alapszabály 16-17. § 
rendelkezései alapján. 
 
A megküldött anyag tartalmazza: 
 
 - a szövetség 2011. évi mérlegét, a számviteli törvény szerinti beszámolóját a pénzügyi és 
közhasznúsági   tevékenységről, (2011. évi pénzügyi beszámoló, 2012. évi pénzügyi terv, 
2011.évi pénzügyi beszámoló és 2012. évi  pénzügyi terv egy dokumentumba foglalva, a 
2011. évi közhasznúsági jelentést, 2011. évi pénzforgalom levezetését.) 
 
 - a 2012. évre vonatkozó szakmai (Felnőtt és UP szakmai programot) tervet, 
 
-  a szövetség Elnökségének alapszabály módosító javaslatait (tagszervezetektől alapszabály 
módosító javaslat  nem érkezett), 
 
-  az Ellenőrző Testület beszámolóját, 
 
 - a küldöttgyűlési meghívót, (emlékeztetőül, a küldötteket adó egyesületek megválasztására, 
a MASZ küldöttgyűlést   megelőzően a megyei, szakági atlétikai szövetségek közgyűlésein 
kerül sor), 
 
 - a megyei, szakági szövetségek közgyűlésein választható küldöttek számát, (emlékeztetőül a 
MASZ küldöttgyűlés 80 fős,   2-2 küldöttet választanak a megyei (budapesti) atlétikai 
szövetségek, 1-1-et a három szakági szövetség, a maradék 37  hely az előző évi pontverseny 
alapján kerül elosztásra) 
 
 A könyvvizsgálói jelentés a küldöttgyűlésén kerül személyes előterjesztésre. 
 
 Az elnökség beszámolója az éves szakmai munkáról szintén a küldöttgyűlésen, személyesen 
kerül előterjesztésre. 
 
 Az alapszabály módosító javaslatokban kék színnel kiemelésre kerültek a törlésre, sárga 
színnel a bekerülésre szánt  részek. Vastagon szedve, keretben megjelentettük azokat a 
jogszabályi rendelkezéseket, amelyek szükségessé teszik az  alapszabályi rész 
megváltoztatását. 
 
További fontos információk: 
 
Amennyiben a MASZ küldöttgyűlés, a meghívóban közölt időben és helyen nem lenne 
határozatképes, az 1 órával későbbi időpontban, ugyanazon helyen megtartott küldöttgyűlés a 
kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok tekintetében, a megjelent küldöttek számától 
függetlenül határozatképes lesz. 
 
 



Minden évben gondot jelent a küldött személyének megfelelő igazolása, az igazolás 
ellenőrzése. 
 
Szeretnénk kérni, tekintettel arra a tényre, hogy a küldöttválasztó megyei/szakági közgyűlések 
csak a küldötteket adó sportszervezetek "személyéről" és a küldöttek számáról dönt, azok a 
sportszervezeti vezetők, akinek a szervezete jogosulttá válik küldöttállításra, kellő időben 
legyenek kedvesek jelöljék ki a MASZ küldöttgyűlésen résztvevő(k) küldött(ek) személyét.  
 
A küldötteket lássák el egy 30 napnál nem régebbi ún. "bírósági kivonattal", amely a 
sportszervezet hatályos adatait tartalmazza. Ilyen dokumentum a szervezetet nyilvántartó 
törvényszék, társadalmi szervezeteket nyilvántartó csoportjától szerezhető be. Van ahol ennek 
kiadása illetékköteles, máshol nem.  
 
Ha kell  illetéket fizetni, az oldalanként 100,-Ft. (illetékbélyegben kell leróni) Egyre több 
sportvállalkozás is van a tagjaink között, az ő esetükben cégkivonatra van szükség. A 
cégkivonat a szervezet székhelye szerinti cégbíróságtól szerethető be. 
 
Amennyiben a sportszervezet vezetője vesz részt a MASZ küldöttgyűlésén, a kivonaton, 
cégkivonaton kívül, már csak azt kérjük, hogy a  küldött a személyi igazolványát hozza 
magával. 
 
Amennyiben nem a sportszervezet vezetője lesz a küldött, a kivonaton, cégkivonaton kívül 
szükség van még, egy a vezetőtől származó a küldöttgyűlésen való részvételre jogosító 
meghatalmazásra, amit a kiállító vezetőnek és két tanúnak kell aláírnia.  
 
A könnyebbség kedvéért küldünk egy meghatalmazás mintát. Hogy ki lehet küldött, azt a 
MASZ alapszabály 14/A.§-a tartalmazza. 
 
Aki gépkocsival jön és a Magyar Sportok Háza parkolóját kívánja igénybe venni, kérjük, 
az istvan.varkonyi@masz.hu  e-mail címre küldje meg a gépjárműve rendszámát. 
 
Ugyanezen e-mail címre várjuk előzetesen az egyesületi küldöttek nevének bejelentését, a 
regisztráció egyszerűsítése 
miatt. 
 
 
Budapest, 2012. április 26.               Tisztelettel: Várkonyi István     MASZ 
 


