MEGHÍVÓ
Tisztelt Címzett!
Tisztelettel tájékoztatom, hogy a Magyar Testépítő és Fitness Szakszövetség
rendkívüli tisztújító
KÖZGYŰLÉSÉT
2022. február 11. napján 9:00. órára az MTFSZ Elnökségének döntése
alapján összehívom. A közgyűlésre mint az MTFSZ rendes tagját tisztelettel
meghívom.
A közgyűlés helye: Magyar Sport Háza földszinti nagytárgyaló (Budapest
XIV. ker. Istvánmezei út 1-3.
A közgyűlés napirendje:
1. Elnökség tagjainak és a MTFSZ Elnökének a megválasztása
Előterjesztő: Vargha Viola a Jelölő Bizottság tagja
2. Ellenőrző Testület Elnökének és tagjainak megválasztása:
Előterjesztő: Vargha Viola a Jelölő Bizottság tagja
3. Szakszövetség tagja által beterjesztett javaslatok megtárgyalása.
4. Egyebek.
Az MTFSZ Alapszabályának 19.§ (3) bekezdése szerint a közgyűlési meghívó kézbesítésétől
vagy közzétételétől számított 8 napon belül a tagok és a Szakszövetség szervei az elnökségtől
a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolása mellett. A napirend kiegészítésének
tárgyában az Elnökség jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelmet az Elnökség
elutasítja, vagy nem dönt róla, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat
meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
A tisztújítás kapcsán kérem, hogy a tagság keresse jelölési javaslatával az alábbi levélcímeken
és telefonszámokon a Jelölő Bizottság tagjait Vargha Violát, email cím:
ifbbverseny@gmail.com, telefonszám: +3630 960 8186 és Pap Jánost, telefonszám: +3630 960
5227.
Kérem, hogy minden tagszervezet a bírósági nyilvántartásba bejegyzett képviselőjével
képviseltesse magát, illetőleg helyettesítés esetén gondoskodjanak a teljes bizonyító erejű
magánokirati alakiságoknak megfelelő meghatalmazásról (megbízólevélről) Általános
meghatalmazás és a közgyűlésre vonatkozó konkrét meghatalmazás is elfogadható. A
meghatalmazásoknak a közgyűlésen rendelkezésre kell állniuk. A közgyűlésen való részvételt

az MTFSZ Irodának, a Főtitkárnak visszajelezni szíveskedjenek. A közgyűlésen csak az a tag
rendelkezik szavazati joggal az eddig kialakult gyakorlat alapján akinek a tárgyévi tagdíja
január 31-ig, illetve a közgyűlés napjáig az MTFSZ részére befizetésre kerül. A korábbi
gyakorlatnak megfelelően most is lesz mód a tagdíj közgyűlésen történő befizetésére.
Az MTFSZ Alapszabályának 18.§-a alapján a közgyűlés határozatképességéhez a tagok
több mint felének jelenléte szükséges. Ha a közgyűlés az eredeti időpontjától számított egy
órán belül nem válik határozatképessé, akkor az 1 óra elteltével ismételt közgyűlésként
kerül megtartásra. Az ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendbe felvett
kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. E szerinte a megismételt
közgyűlés időpontja: 2022. február 11. 10:00 óra, helyszíne az eredeti közgyűlés
helyszínével megegyező. A tagszervezetek regisztrációjára a közgyűlés helyszínén 8 óra 30
perctől kerül sor.
Budapest, 2022. január 11.

Tisztelettel:

Huber István sk.
Magyar Testépítő és Fitness Szakszövetség Elnöke

