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MEGHÍVÓ 

 

Tisztelt Sportvezető! 

 
A MAFSZ Alapszabályában foglaltak alapján a MAFSZ Elnöke ezúton hívja össze a MAFSZ  

rendes közgyűlését 2016. március 18-ra (péntekre), 17:30-ra az 

 

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

 

helyszínre, amelyre a MAFSZ tagszervezetek képviselőit tisztelettel meghívja. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. A MAFSZ Elnökségének 2015. évi szakmai- és pénzügyi beszámolójának, valamint a 

közhasznúsági melléklet előterjesztése és elfogadása. A Felügyelő Bizottság beszámolójának 

megtárgyalása. Előadó: Hajdú Tibor, Szabó Ferenc   

2. A tárgyévi költségvetés elfogadása. Előadó: Hajdú Tibor 

3. A Szövetségi tagdíj Alapszabályban rögzített (Alapszabály IV. bekezdés, (2), e) pont) 

összegének havi 5.000 Ft-ra csökkentése, 2017. 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 

4. Budapesti Amerikai Futball Szövetség, mint a MAFSZ jogi személyiséggel rendelkező 

szervezeti egységének székhely címének bejegyzése és az ezzel kapcsolatos alapszabály 

módosítás. Előadó: dr. Dányi Szilárd 

 

 

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 2016. április 3.  

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, 2016. február 17. 

 

 

        Boda Gábor 

                 MAFSZ Elnök 


