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M E G H Í V Ó 
 

A Magyar Sí Szövetség évi rendkívüli küldöttgyűlésére 

 

2022. május 30-án hétfőn 15:00 órakor 

 
A küldöttgyűlés helye:  Ibis Budapest Castle Hill – Mercure Budapest Castle Hill,  

Krisztina körút 41-43. 1013, Budapest – Hungary 

A küldöttgyűlés tervezett napirendi pontjai: 

1. Megnyitó, levezető elnök megválasztása, szavazatszámláló bizottság, jegyzőkönyvvezető és 

jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása, napirendi pontok elfogadása 

2. Alelnök választása 

3. Elnökségi tag választás 

4. Az Elnökség beszámolója az előző küldöttgyűlés óta eltelt időszakról 

5. Az alpesi és az északi szakág szakmai beszámolója 

6. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója  

7. Az MSÍSZ 2021. évi gazdasági beszámolója 

8.  Könyvvizsgálói jelentés elfogadása 

9.  2022. évi tervezett költségvetés elfogadása 

10. Egyebek 
 

Amennyiben a küldöttgyűlés a meghirdetett fenti időpontban határozatképtelen, úgy a megismételt küldöttgyűlést változatlan 

napirendi pontokkal és változatlan helyszínre 2022. május 30-án hétfőn 16:00 órára hívjuk össze, amely a megjelentek 

számára tekintet nélkül határozatképes. 

   
Az MSíSZ Alapszabálya (11. § (3) bekezdés) értelmében a Szövetség jogi személy tagjai (sportegyesületek, sportvállalkozások) a 

küldöttgyűlésen küldötteik útján szavazhatnak. A küldöttgyűlésre minden tag legalább egy küldöttet küldhet. Az egyes tagok az 

Alapszabály 4. számú mellékletében meghatározott pontrendszer alapján, a versenyzői létszámuk és eredményességük alapján 

meghatározott számban 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 annak a tagegyesületnek a küldöttje, amelyik tagegyesület a 

tagdíját 2022. május 28-ig nem fizette meg, vagy amely tagegyesület az Alapszabály 9. § (3) bekezdése alapján szavazásra nem jogosult.  

 

A tagdíj befizetéséről szóló igazolást legkésőbb 2022. május 29. éjfélig kell megküldeni a szövetség email címére. A küldöttgyűlés az 

Alapszabály 15. § (1) bekezdése alapján nyilvános.  

 

Az Alapszabály 13. § (3) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően, napirendi ponti javaslataikat indoklással és pontos határozati javaslat 

szöveggel küldjék meg a következő elérhetőségre kuldottgyules@skihungary.hu. 

 

Az Elnökség az alábbi személyeket jelölte ki a Jelölő Bizottság tagjaivá: 

- dr. Egri Katalin – tel.: 06/20-945-8470; e-mail: dregrikatalin@hu.inter.net. 

- Hozmann László – tel.: 0043/660-293-6855; e-mail: Laszlo.Hozmann@mendasset.com. 

- Kónya Bálint – tel.: 06/20-353-5829; e-mail: balint.konya@hotmail.com. 

 

Kérjük a tagokat, hogy jelöléseiket az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően a fenti elérhetőségek valamelyikén tegyék meg. 

Javasoljuk, hogy a tisztséggel kapcsolatos jelöléseket a jelölt által aláírt, a jelölést elfogadó nyilatkozatával, szakmai önéletrajzával, 

motivációs levelével és elérhetőségével együtt a jelölő bizottság tagjainak megküldeni szíveskedjenek legkésőbb 2022. május 20. napjáig. 

 

A küldöttgyűlésen a tagszervezet által delegált, szavazásra jogosult küldött nevét, illetve személyazonosításra alkalmas adatait kérjük 2022. 

május 26. napjáig, kuldottgyules@skihungary.hu emailcímre küldjék meg, az esetleges változásokat és az igazoló dokumentumokat az 

Alapszabály 11. § (3) bekezdése alapján fogadjuk el.  

 

Budapest, 2022. április 26. 

dr. Fürstner József - elnök 

mailto:kuldottgyules@skihungary.hu
mailto:kuldottgyules@skihungary.hu

