
 
 

MEGHÍVÓ 
 
Tisztelettel értesítem, hogy a Magyar Tollaslabda Szövetség évi rendes közgyűlését az alábbi 

időpontban és helyszínen tartja: 

 

A Közgyűlés ideje: 2023. március 26. / vasárnap / 1100 

A Közgyűlés online módon lesz megtartva. 

Amennyiben a fenti eredeti időpontra összehívott Közgyűlés nem lenne határozatképes, úgy a 

megismételt Közgyűlés időpontja: 2023. március 30. /csütörtök/ 19 óra. A megismételt Közgyűlés az 

eredeti mapirendre felvett kérdésekben a megjelent képviselők számától függetlenül határozatképes 

lesz. 

Az Alapszabály 22. § szerint az online közgyűlés kitűzött határidejét megelőző legalább 3 nappal, 

minden Közgyűlésen résztvevő köteles írásban, pdf fájlban vagy elektronikus aláírással ellátva a 

Szakszövetség részére megküldeni, az aláírt képviseleti igazolást 17. § (3) szerint, annak a személynek 

a részére, aki a tagot a Közgyűlésen képviseli. 

Ugyanekkor köteles minden tag megküldeni a Szakszövetségnek azt az e-mail címet, amelyről a 

képviselő a szavazatát le fogja adni.  Minden képviselőhöz egy e-mail cím tartozhat. 

A Szakszövetség az online közgyűlés kitűzött határidejét megelőző legalább 48 órával megelőzően 

köteles írásban minden tag számára megjelölni azt az online felületet és linket, amelyen az online 

közgyűlés meg lesz tartva. Ugyanekkor köteles a Szakszövetség megjelölni azt e-mail címet is, 

amelyre a tagok a szavazataikat elküldhetik. 

 

A Közgyűlés tervezett napirendi pontjai: 

 

1. Felügyelő Bizottság beszámolója a 2022. évről és annak jóváhagyása 

2. A Szakszövetség 2022.évi tevékenységéről szóló beszámoló és annak jóváhagyása 

3. A Szakszövetség 2022.évi pénzügyi beszámolója, közhasznúsági jelentése, mérlege és annak 

jóváhagyása 

4. A 2023.évi pénzügyi terv elfogadása 

5. A 2023.évi szakmai terv elfogadása 

6. A Szakszövetség tagjai, illetve szervei által beterjesztett javaslatok megvitatása 

7. Egyéb 

 

 

Az Alapszabály 16.§. 1. pontjának értelmében Önt, illetve szervezete képviselőjét a Közgyűlésre 

szavazati joggal meghívom a kiküldött Szakosztályi Rangsor alapján meghatározott szavazati 

számmal. A tagoknak legkésőbb a Közgyűlés megkezdésének időpontjáig írásban be kell jelenteni azt 

a személyt, aki a képviseleti joggal rendelkezik. 

Az Alapszabály szerint a napirend 7. pontjával kapcsolatos javaslatokat abban az esetben lehet 

napirendre tűzni, ha azokat a Közgyűlés időpontja előtt legalább 8 nappal írásban benyújtották az 

Elnökséghez. A napirendi pontokhoz való észrevételeket és kérdéseket a Közgyűlés időpontja előtt 8 

nappal írásban kérjük benyújtani. 

 
Budapest, 2023. február 20.         
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          Kapitány Péter 

                 elnök  


