
 Meghívó 

 

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ 
 
Tisztelt Szakszövetségi Tag! 
  
Tisztelettel meghívunk a Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetség 2022. július 10-én (szombaton) 1000 
órakor kezdődő éves Közgyűlésére, melynek helyszíne: BKV Zrt. Továbbképzési és Szabadidő 
Központ – 8646 Balatonfenyves, Kölcsey Ferenc u. 110. 
 
Napirendi pontok: 

1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása, 

határozatképesség megállapítása (határozathozatal)       

2. Elnökség 2021. évi sportszakmai beszámolójának ismertetése, elfogadása (határozathozatal) 

3. Elnökség 2022. évi sportszakmai tervének ismertetése, elfogadása (határozathozatal)   

4. FB tájékoztatása a tevékenységéről, és a 2021. évi gazdálkodásról (határozathozatal)   

5. 2021. évi gazdasági beszámoló elfogadása (határozathozatal)   

6. 2022. évi költségvetési terv elfogadása (határozathozatal)   

7. Főtitkár jelöléssel kapcsolatos beszámolója (határozathozatal)  

8. Szavazatszámláló bizottság felállítása (határozathozatal)  

9. Tisztségviselő választása (határozathozatal)  

(Elnökségi Tag) 

10. Egyebek (határozat nem hozható)   

 
A napirendek fontosságára való tekintettel kérjük tagszervezeteink képviselőit, hogy vegyenek részt 
a közgyűlésen, vagy magukat meghatalmazott útján képviseltessék (meghatalmazás minta 
mellékelve). Kérjük, hogy a meghatalmazásokat a Közgyűlés megkezdéséig juttassátok el a 
Főtitkárhoz. 
 
Tájékoztatjuk a tagságot, hogy a Közgyűlés alkalmával tisztségviselő választásra kerül sor! Az 
Alapszabály 12. §. (1)-e értelmében a tisztségviselők személyére jelöléseket adhatnak le a 
tagszervezeteink tagjai a kihirdetés napjától számítva a tisztségviselő választó Közgyűlés 
megkezdéséig! A jelölést a vonatkozó formanyomtatvány kitöltésével kell kezdeményezni a 
Főtitkárnál. 
A vonatkozó formanyomtatvány az alábbi linken érhető el:  
https://msjjsz.hu/dokumentumtar/ 
 
Tájékoztatunk mindenkit, hogy a közgyűlés a jogszabályok és alapszabályunk értelmében nem 
nyilvános! Tagszervezetenként 1 személy vehet rajta részt, aki vagy a vezető tisztségviselő, 
vagy a vezető tisztségviselőtől származó szabályszerű meghatalmazással rendelkező személy 
lehet. A képviseleti jogosultságot a közgyűlés megkezdése előtt ellenőrizzük!  
A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlést a vonatkozó jogszabályok és 
az Alapszabályunk alapján, 2022. július 2-án (szombaton) 1020 órakor tartjuk változatlan napirendi 
pontokkal.  
 
Budapest, 2022. június 14. 

Magyar Sport Ju-jitsu Szakszövetség 
Elnöksége 

https://msjjsz.hu/dokumentumtar/
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MEGHATALMAZÁS 
 
 
Alulírott …………………………………....meghatalmazom……………………………………………t., 
hogy 2022. július 2-án a Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetség rendes közgyűlésén (esetlegesen a 
megismételt közgyűlésén) teljes jogúan képviseljen, és szavazati jogomat gyakorolja. 
 
A meghatalmazott a meghatalmazást elfogadja.  
 
 
…………………… (helység), 2022. …………… (hó) ……… (nap)  
 
 
 
 
 
………………………………………………….                  ……………………………………………. 

meghatalmazó                                                             meghatalmazott 
 
 
 
 
 
1. Tanú: 
 
Név:  
Lakcím:  
Szem.ig.sz.:  
 
 
 
 Aláírás 
 
  
2. Tanú: 
 
Név:  
Lakcím:  
Szem.ig.sz.:  
 
 
 
 Aláírás 
 


