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MEGHÍVÓ

Tisztelt Sportvezető!

A MAFSZ Alapszabályában  foglaltak  alapján  a  MAFSZ Elnöke  ezúton  hívja  össze  a  MAFSZ 
közgyűlését 2015. november 20-ra (péntekre), 16:00-ra az

ART PUB, 1203 Budapest, Lajtha László u. 2. 

helyszínre, amelyre a MAFSZ tagszervezetek képviselőit tisztelettel meghívja.

Napirendi pontok:

1. A csapatok  utánpótlás  helyzetének  megtárgyalása,  a  jelenlegi  állapotok,  flag,  U17,  U19 
korcsoportok  létszámának  és  a  toborzó  tevékenységek  ismertetése  csapatonként.  Az 
Elnökség ezzel kapcsolatos utánpótlás programjának ismertetése, a program vitája, max. 120 
percben. Előadó: Grátz Vilmos 

2. A Szövetségi  tagdíj  Alapszabályban  rögzített  (Alapszabály  IV.  bekezdés,  (2),  e)  pont) 
összegének havi 5.000 Ft-ra csökkentése, 2016. január 1-től. A fizetés módja is változna, 
félévente  egy összegben,  előre  lenne  megfizetendő.  Ezzel  párhuzamosan a  játékosokhoz 
kapcsolódó magasabb éves licenszdíj bevezetése a rajtengedély helyett, mely a jövőben a fő 
bevételi forrása lenne a Szövetségnek. Előadó: Hajdú Tibor, Bachrathy Kornél

3. A szlovák csapatok bajnokságainkba való integrálási lehetőségeinek megvitatása. Előadó: 
Boda Gábor

4. Általános  amerikai  futball  sportolói  baleset  biztosítás  bevezetése,  licenszdíjba  építése. 
Előadó: Bachrathy Kornél

A MAFSZ Alapszabálya alapján ha a közgyűlés az eredeti időponttól számított egy órán belül 
az Alapszabály 13.§ (2) bekezdése szerint határozatképessé nem válik, a közgyűlés az eredeti 
időponttól számított 16. napon megtartható és megtartásra is fog kerülni 2015. december 6. 
napján  15:00  órakor  az  ART  PUB,  1203  Budapest,  Lajtha  László  u.  2.  .  helyszínen 
szabályszerűen attól függetlenül, hogy a szavazásra jogosult képviselők több mint fele jelen 
van-e. 

 Felhívom figyelmét,  hogy amennyiben Ön nem tud megjelenni,  úgy a  szervezetét  hivatalosan 
képviselő  személy  megbízó  levelét  (szervezet  törvényes  képviselőjének  két  tanú  jelenlétében 
történő aláírásával  ellátva)  kérjük  a  közgyűlés  kezdete  előtt  a  főtitkár  részére  átadni.  A 
megbízólevélben  a  szervezetet  képviselő  személy  nevének  és  adatainak  megadása  mellett,  a 
képviseleti, szavazati jogosultságra vonatkozó nyilatkozatot kérjük feltüntetni.

Budapest, 2015. október 16.

Boda Gábor
          MAFSZ Elnök


