
 

  

 

Tisztelt Küldöttek!  

A Magyar Asztalitenisz Szövetség a 28/2018. számú Elnökségi határozat alapján 2018. május 30-
án, szerdán 10.00 órától tartja rendes küldöttgyűlését a Magyar Sport Háza (1146 Budapest, 
Istvánmezei út 1-3.) 1. emeleti konferenciatermében – amelyen a 2017. évi tevékenységről számol be 
a tagság számára ill. betölti az időközben megüresedett tisztségviselői pozíciókat – amelyre ezúton 
tisztelettel meghívom. 

A küldöttgyűlés napirendi pontjai az alábbiak: 

1. Napirendi pontok elfogadása 
2. 2017. évi szakmai beszámoló, régióvezetői beszámolók, Területi Asztalitenisz Szövetségek 
beszámolói, bizottságok beszámolói 
3. Felügyelő Bizottság beszámolója 
4. 2017. évi Pénzügyi beszámoló 
5. Közhasznúsági jelentés 
6. 2018. évi költségvetés 
7. Tisztségviselő választás (két elnökségi, három mandátumvizsgáló bizottsági és három jelölő 
bizottsági tagi tisztség vonatkozásában) 
8. Egyebek 

A küldöttgyűlés napirendi pontjaihoz tartozó beszámolóknak és jelentéseknek az anyagai, ill. a 
jelölti lista az alapszabály alapján a küldöttgyűlés előtt 10 nappal kerülnek kiküldésre. 

A választandó küldöttek száma és megoszlása a Mandátumkiosztás című mellékletben szerepel. 
Kérjük, hogy a … fő küldött nevét és a küldöttek meghatalmazásáról szóló okiratot  (klubok 
esetén meghatalmazásokat) küldjék meg a szövetség részére postai valamint elektronikus 
(moatsz@moatsz.hu) úton egyaránt. Jelen levélhez mellékelve a közgyűlésre használható 
meghatalmazás mintát is küldjük. 
 
A küldöttek kijelölésére vonatkozó jegyzőkönyvek/meghatalmazások megérkezésének végső 
határideje: 2018. május 15. 

Kérem, hogy a küldöttek kijelölésére vonatkozó okiratokat a szövetség részére a megadott határidőig 
feltétlenül küldjék meg, hogy a Mandátumvizsgáló Bizottság a mandátumokat előzetesen ellenőrizni 
tudja. 

Felhívom figyelmüket, hogy amennyiben a küldöttgyűlés a meghívóban feltüntetett időponttól 
számított 1 órán belül határozatképtelen lenne, de a küldöttek legalább harmada plusz egy fő jelen 
van, akkor a küldöttgyűlést 2018. május 30-án 11.00 órai kezdettel ismételten összehívom, amely az 
eredeti napirendben szereplő kérdésekben már a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes 
lesz. 



 

  

A tisztújítással kapcsolatosan tájékoztatom Önöket, hogy az Alapszabály 18.§-a alapján a MOATSZ 
elnökségi tagjává, a Mandátumvizsgáló Bizottság elnökévé és tagjává, valamint a Jelölő Bizottság 
elnökévé és tagjává választásra az alábbi személyek tehetnek javaslatot: 

− a Szövetség elnöke 
− alelnökei 
− elnökségi tagjai 
− területi szövetségek elnökségei 
− Extra Ligában szereplő sportszervezetek vezetői 
− NB I-ben szereplő sportszervezetek vezetői 
− az utolsó lezárt Országos Utánpótlás pontversenyben pontot szerzett sportszervezetek vezetői. 

 
A javaslatoknak legkésőbb 15 nappal a küldöttgyűlés előtt meg kell érkeznie a MOATSZ részére. 
Tehát a javaslatok beérkezésének határideje: 2018. május 15. 

A jelöltség akkor érvényes, ha a jelölt nagykorú magyar állampolgár, illetve bevándorlási engedéllyel 
rendelkező nem magyar állampolgár, akit a bíróság nem tiltott el a közügyek gyakorlásától, s megfelel 
az egyéb jogszabályokban előírt feltételeknek. 

Egy jelölésre jogosult csak egy jogcímen jelölhet minden egyes tisztségre (azaz pl. egy Extra Ligában 
csapatot szerepeltető illetve az Utánpótlás pontversenyben is pontot szerző klub nem jelölhet kétszer 
egy-egy tisztségre). 

A fentiek alapján minden arra jogosult személy illetve szervezet az alábbi jelöléseket teheti a 
betöltendő tisztségek száma alapján: 

- Elnökségi tagi posztra: 2 fő 
- Mandátumvizsgáló Bizottsági elnöki posztra: 1 fő 
- Mandátumvizsgáló Bizottsági tagi posztra: 2 fő 
- Jelölő Bizottsági elnöki posztra: 1 fő 
- Jelölő Bizottsági tagi posztra: 2 fő 

Budapest, 2018. április 27. 

Üdvözlettel:      

 Felegyi Gábor s.k. 

       főtitkár 

 

 


