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(2020. SZEPTEMBER 11.) 

 

1. Megnyitó, szavazatszámlálók, levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és -hitelesítők 

megválasztása 

2. Szükségszerű alapszabály módosítás – Székhely (Meghívó 7.) 

3. Alapszabály módosítás I. – elnökség létszáma (Rozmaring 3. javaslat) 

4. Elnök megválasztása (Meghívó 1.) 

5. Alelnök megválasztása (Meghívó 2.) 

6. Elnökségi tagok megválasztása (Meghívó 3.) 

7. MSíSz 2019. évi beszámoló elfogadása (Rozmaring 1. és Fullsport 4. javaslatai) 

8. Ellenőrző Bizottság elnökének megválasztása (Meghívó 4.) 

9. Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása (Meghívó 5.) 

10. Alapszabály módosítás II. – Callberg javaslata az elnökségi létszám és székhely érintése 

nélkül 

11. Alapszabály módosítás III. – Rozmaring javaslata az elnökségi létszám és székhely 

érintése nélkül (Rozmaring 2. javaslat) 

12. Alapszabály módosítás – egyéb módosítások (Meghívó 8.) 

13. Az MSíSz 2020. évre tervezett költségvetésének elfogadása. (Meghívó 6.) 

14. Titoktartási hivatkozások felülvizsgálata a küldöttgyűlésen minden olyan kifizetéssel     

kapcsolatban, ami bér vagy szerződéses kapcsolat kapcsán kifizetésként felmerül és 

meghaladja az 1 millió forintot egy gazdasági évben. (Meghívó 9.) 

15. A Magyar Sí Szövetséggel alkalmazotti, vagy szerződéses jogviszonyban álló személyek, 

cégek, illetve szervezetek részére a szövetségi költségvetésből történő kifizetéseket tegye 

nyilvánossá a tagság számára. A Magyar Sí Szövetség a jövőben csak úgy köthet új 

szerződést, hogy az a tagok felé semmilyen titoktartási kötelezettséget nem tartalmazhat 

(bármely tag megismerheti a szerződés minden részletét), valamint a meglévő 

szerződéseiből a titoktartási kötelezettséget törölje. (Meghívó 10.) 

16. A Magyar Sí Szövetség a tagok részére küldje meg, és tegye elérhetővé (jelszóval védett 

online felületen) az aktuális tagnyilvántartást, az egyes tagok küldötteinek számát (nem 

csak a saját küldöttek számát), és a számításhoz használt táblázatot. (Meghívó 11.) 

17. Összeférhetetlenségi szabályok megtárgyalása és küldöttgyűlési határozatban történő 

megjelenítése vezető tisztségviselők vonatkozásában. (Meghívó 12.) 

18. Északi, alpesi szakágak szakmai beszámolója. (Meghívó 13.) 

19. A 43/2020 sz. Elnökségi Határozat küldöttgyűlés általi törlése. (Meghívó 14.) 

20. Az elnök feletti munkáltatói jogok gyakorlása. (Meghívó 15.) 

21. Elnök feletti munkáltató jog gyakorlása (Fullsport 1.) 

22. Elnökségi tagok munkaszerződése/megbízási szerződése (Fullsport 2.) 
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23. A szövetség gazdálkodásának elemzése a 2015-ös, 2016-os, 2017-es, 2018-as és 2019-es 

naptári évek, és a 2020-as naptári év első 6 hónapja vonatkozásában (Fullsport 3.) 

24. Az Elnökség, valamint az Elnök hatáskörének Közgyűlés általi magához vonása 

(Fullsport 5.) 

25. Támogatások elosztásának százalékos rögzítése (Vasas) 

26. Egyebek 

 

A járványügyi helyzet messzemenő figyelembevételével, tekintettel a terem korlátozott 

befogadóképességére azt tervezzük, hogy olyan tagnak, aki rendelkezik szavazattal (zöld 

kártya), nem adunk tanácskozási jogot adó felhatalmazást (sárga kártya), akkor sem, ha 

maradt nem felvett mandátuma. 

  

Olyan ügyrendi határozati javaslatot is előkészítettünk, mely a hozzászólások számát és 

időtartamát korlátozza, tekintettel a napirendi pontok jelentős számára és a járványügyi 

helyzetre. 

  

Kérjük a tagokat, hogy ezekre figyelemmel, de mindenképpen küldjék el képviselőiket, hiszen 

nagy jelentőségű ügyekben kell döntéseket hozni. 

 

 

Budapest, 2020. 09. 10.     Dr. Barta Csaba Attila s.k. 

 


