
 

 

  
 

 Budapest, 2022. február 21. 
 Ikt.szám: K – 0081 / 2022 
MNASZ Tisztségviselők részére 
 

 
Tisztelt MNASZ Tisztségviselő! 
 
A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (a továbbiakban: MNASZ) elnöksége nevében tisztelettel 
meghívom az MNASZ 2021. évi rendes közgyűlésére, melynek időpontja és helyszíne: 
 
 

2022. március 24. (csütörtök) 9:00 óra. 
Helyszín: Magyar Sport Háza 

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

 
A Közgyűlés tervezett napirendje:   

1. 2019. év szakmai és pénzügyi beszámoló 
2. A Felügyelő Bizottság 2019. évi beszámolója 
3. 2020. év szakmai és pénzügyi beszámoló 
4. A Felügyelő Bizottság 2020. évi beszámolója 
5. 2021. év szakmai és pénzügyi beszámoló 
6. A Felügyelő Bizottság 2021. évi beszámolója 
7. 2022. év szakmai és pénzügyi terv 
8. A Szövetség tagjai és a Szövetség szervei által előre beterjesztett javaslatok 

 
 

Ön, mint Szövetségünk tisztségviselője a közgyűlésen Alapszabályunk 17.§ (3) pontja szerint 
személyesen, tanácskozási joggal vehet részt. 
 
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:  2022. április 6. (szerda), 9:00 óra, 
helyszíne:  Magyar Sport Háza 1. emeleti tanácsterem 
  1146 Budapest Istvánmezei út 1-3. 
 
 
 
 



Tájékoztatjuk tisztelt Tisztségviselőinket, hogy a közgyűlés napirendjéhez rendelkezésre álló 
mellékletek az alábbi linken 
 

Közgyűlési dokumentumok 
 

vagy az MNASZ honlapján az alábbi címen 
 

https://mnasz.hu/uploads/documents/20/fotitkari_tajekoztato_20220221.pdf 
 
érhetők el.   

 
  
A közgyűlés kezdetéig a még szükséges mellékletek feltöltésre kerülnek. 
 
A járványügyi előírások miatt a közgyűlésen csak védettségi igazolvánnyal rendelkező személyek 
vehetnek részt.  
 
Az Elnökség nevében: 
 
 

Herczeg Lajos sk. 
MNASZ főtitkár 

https://mnasz2-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/titkarsag2_mnasz2_onmicrosoft_com/Es2naWnY6PBIjJbnJmQWp7cBNxEqcG1fFuoaskigE8BN8w?e=TgN6of
https://mnasz.hu/uploads/documents/20/fotitkari_tajekoztato_20220221.pdf

