
 
MAGYAR ÍJÁSZ SZÖVETSÉG   HUNGARIAN ARCHERY ASSOCIATION 
1163 Budapest, Margit u.28.   H-1163 Budapest, Margit utca 28. 
Tel.:06-1/404-1642   Phone: + (36) 1404 1642 
E-mail: misz@misz.hu    E-mail: misz@misz.hu 
 

2030-ra az íjászat nemzeti sport lesz, egy magas szintű versenysport, egy széles szabadidőbázis és íjász 

hagyományaink segítségével 

Our vision: 2030 archery is a Hungarian national sport trough  high level of top sport, a very broad base of hobby archers 
and our archery traditions. 

MAGYAR ÍJÁSZ SZÖVETSÉG   HUNGARIAN ARCHERY ASSOCIATION 
Honlap: www.misz.hu   Website: www.misz.hu 

 

O
ld

al
1

 

Tc.: MÍSZ Tagegyesületei 

  

M E GHÍ V Ó  
 

 

Tisztelt Tagegyesület! Tisztelt Egyesületi Képviselő! 

 

FELHÍVJUK A FIGYELMET AZ ÚJ TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSRA, 

AMELY A MEGISMÉTELT KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJÁRA 

VONATKOZIK! KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSÁK VÉGIG A 

MEGHÍVÓT! 

 
 

A Magyar Íjász Szövetség elnöke, az elnökség döntése alapján, éves rendes közgyűlést hív 

össze 2019. május 3-án (péntek) 8 órakor, az Eleven Íjász Központban (1163 Budapest, 

Margit u. 28.) 

 

A közgyűlés napirendi pontjai: 

 

1. A számviteli törvény szerinti 2018. évi pénzügyi beszámoló és a közhasznú jelentés 

elfogadása 

2. Az elnökség 2018. évi szakmai beszámolójának és a 2019. évi szakmai tervének 

elfogadása 

3. A 2019. évi költségvetési terv elfogadása 

4. Szakmai Bizottságok beszámolói 

5. Ellenőrző Testület tagjainak választása 

6. Ellenőrző Testület beszámolójának elfogadása 

7. Sportolói Bizottság tagjainak megválasztása 

8. Alapszabály módosítás (Sportolói Bizottság rögzítése) 

9. Törlések, tagfelvételi kérelmek elbírálása 

 

Felhívjuk tagjaink figyelmét arra, amennyiben újabb napirendi pont felvételét kérik, azt a 

közgyűlés időpontját megelőző legalább 14 (tizennégy) nappal írásban juttassák el a MISZ 

irodának (misz@misz.hu mail címre). 

http://www.misz.hu/
mailto:misz@misz.hu
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A közgyűlésre minden rendes tag egy képviselőt delegálhat. A képviselő egy szavazattal 

rendelkezik. 

 

Kérjük tisztelt tagszervezeteinket, hogy képviselőiket előzetesen jelentsék be! 

 

A közgyűléshez kapcsolódó beszámolókat és anyagokat a tagjaink által megadott e-mail 

címekre kiküldjük, illetve a Szövetség honlapjáról tölthetik és olvashatják el 21 nappal a 

közgyűlés előtt. 

 

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes a megjelölt időpontban, úgy az új törvényi 

szabályozásnak megfelelően, a megismételt közgyűlés 2019. május 10. (péntek) 16 órakor 

kerül megtartásra, ugyanazon napirendi pontokkal. A megismételt közgyűlés helyszíne: 

Art Guesthouse tárgyalóterem, 1163 Budapest, Batsányi János út 28. A megismételt 

közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. 

 

 

Budapest, 2019. április 3. 

 
 

Megjelenésére feltétlenül számítok!   

 

 

Üdvözlettel:        VÁNKY SEBASTIAN SK. 

      elnök 
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