
 

 

 

MNASZ tagszervezet Elnöke / Ügyvezetője részére Budapest, 2020. február 20. 
 Ikt.szám: K –    56       / 2020 
 
Tisztelt Elnök / Ügyvezető Asszony / Úr! 
 
A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (a továbbiakban: MNASZ) elnöksége nevében tisztelettel meghívom az MNASZ 
2019. évi rendes közgyűlésére, melynek időpontja és helyszíne: 
 

2020. március 25. (szerda) 9:00 óra. 
Helyszín: Magyar Sport Háza 

1. emeleti tanácsterem 
1146 Budapest Istvánmezei út 1-3. 

 

A Közgyűlés napirendje:   
1.       A tárgyév szakmai és pénzügyi beszámolója,  
2.        A következő évre vonatkozó szakmai és pénzügyi terv,  
3.       A Felügyelő Bizottság beszámolója  
4.       A Szövetség tagjai és a Szövetség szervei által előre beterjesztett javaslatok. 
 

Kérjük, amennyiben Ön, mint a sportszervezet bírósági nyilvántartásban szereplő képviselője vesz részt a Közgyűlésen, 
a mellékelt nyilatkozatot kitöltve, 1 példányban, érkezésekor a mandátumvizsgáló bizottságnak adja át. 
Kérjük, amennyiben Ön, mint a sportszervezet bírósági nyilvántartásban szereplő képviselője nem vesz részt a 
Közgyűlésen, a mellékelt meghatalmazás kitöltésével szavazati jogú küldött delegálásáról gondoskodni szíveskedjen. 
A meghatalmazott a meghatalmazást szabályszerűen kitöltve, 1 példányban hozza magával és érkezésekor azt a 
mandátumvizsgáló bizottságnak adja át. 
A mandátumvizsgáló bizottság, a képviseleti jog szabályszerű igazolása esetén, átadja a küldöttnek a küldöttigazolványt. 
 

A részvételi jogosultság alapja az Alapszabály IV. fejezet 13. § (1) a) cikkelye. 
  

Az Elnökség kéri a Tisztelt Tagságot, hogy aktív részvételükkel segítsék a Közgyűlés eredményes lebonyolítását. 
 

A Közgyűlés napirendjéhez kapcsolósó, rendelkezésre álló dokumentumok az alábbi linkről tölthetők le: 

https://mnasz2-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/titkarsag2_mnasz2_onmicrosoft_com/Ep7kpNwE6PVDlJc3sJWqkJEB3Q2OXFUS1N64PLiHEOSG0g?e=1HP75v 

A linkről letölthető dokumentumok folyamatosan kerülnek feltöltésre. 
 

Az Alapszabály 18. § (1) bekezdése alapján a közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több mint a 
fele jelen van.  
Az Alapszabály 18.§ (2) bekezdése szerint, ha a közgyűlés az eredeti időpontjától számított egy órán belül nem válik 
határozatképessé, a közgyűlést el kell halasztani. A megismételt közgyűlés az eredeti, azaz jelen meghívó napirendjén 
szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább 
három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze.  
MNASZ Elnöksége arra az esetre, ha a közgyűlés határozatképtelenség miatt elhalasztásra kerülne, ez úton tájékoztatja 
Tisztelt Címet arról, hogy a megismételt közgyűlés  
 

időpontja: 2020. április 06.9:00 óra, 
helyszíne: Magyar Sport Háza 

1. emeleti tanácsterem 
1146 Budapest Istvánmezei út 1-3. 

 

Az Elnökség nevében: 
 

Herczeg Lajos sk. 
MNASZ főtitkár 

Mellékletek: 
• Nyilatkozat a 2020. március 25-i Közgyűléshez  (az MNASZ hivatalos honlapjáról is letölthető!) 

• Meghatalmazás a 2020. március 25-i Közgyűléshez  (az MNASZ hivatalos honlapjáról is letölthető!) 

• Nyilatkozat a 2020 április 6-i megismételt Közgyűléshez (az MNASZ hivatalos honlapjáról is letölthető!) 

• Meghatalmazás a 2020. április 6-i megismételt Közgyűléshez  (az MNASZ hivatalos honlapjáról is letölthető!) 
 

 

https://mnasz2-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/titkarsag2_mnasz2_onmicrosoft_com/Ep7kpNwE6PVDlJc3sJWqkJEB3Q2OXFUS1N64PLiHEOSG0g?e=1HP75v

