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                                        Tárgy: tájékoztatás jelölőbizottsági tagokról 
  
                                                                    Budapest, 2009. február 6. 

Tisztelt Elnök Asszony/Úr! 

Mint Ön előtt is ismert, 2009. április 25-én a Magyar Atlétikai 
Szövetség tisztújító küldöttgyűlésére kerül sor Budapesten, a Magyar 
Sport Házában du.14.00 órai kezdettel. 

A jelöléssel, választással kapcsolatosan az alábbiakra hívom fel 
szíves figyelmét: 
1.A MASZ Elnöksége 2009. február 4-i ülésén a hatályos Szervezeti 
és Működési Szabályzat 13.§ (1) bek. foglalt jogkörénél fogva 
megválasztotta a jelölőbizottságot (1 elnök, 2 tag), amelynek feladata 
lesz, hogy a tagszervezetektől (sportegyesületektől, 
sportvállalkozásoktól) begyűjtse, majd tisztségenként összeállítsa a 
jelöltek listáját. A bizottság tagjai a felkérést elfogadták. 

A bizottság elnöke és tagjai: 
- Dr. Nagy Sándor úr – a Pest Megyei Atlétikai Szövetség elnöke, a 
jelölőbizottság elnöke. 
- Horváth Vilmos úr – a Szombathelyi Dobó SE elnöke, a 
jelölőbizottság tagja. 
- Jakab István úr – a Tiszaújvárosi Sport Club atlétika 
szakosztályának elnöke, a jelölőbizottság tagja. 
 
Mindhárom jelölő bizottsági tisztségviselő úgy nyilatkozott – 
megfelelve a MASZ Szervezeti és Működési Szabályzat 13. §-ban 
foglalt feltételnek, hogy a soron következő küldöttgyűlésen, a 
választandó funkciók egyikében sem jelölteti magát, illetve ilyen irányú 
felkérést nem kíván elfogadni. 

2. A jelölőbizottság tagjai jelen levél útján írásban tájékoztatják 
a MASZ tagszervezeteket, hogy az alábbi tisztségek betöltésére kerül 
sor, választás útján: 

- elnök (1 fő) - a megválasztandó elnök automatikusan az elnökség 
tagjává válik 
- alelnök (2 fő) 
- elnökségi tag (10 fő)- a hatályos Alapszabály szerint a tagok között 
legalább 1 főnek, nőnek kell lennie. 
- ellenőrző testületi elnök (1 fő) 
-  ellenőrző testületi tag (4 fő) 
 
Egy-egy személyt több tisztségre is lehet jelölni, de megválasztása 
esetén csak a legmagasabb tisztséget töltheti be. 

A személyi javaslatokat (legkésőbb) öt héttel (2009. március 21-ig) a 
küldöttgyűlés időpontja előtt kell eljuttatni a jelölő bizottság elnökéhez, 
az alábbi elérhetőségek valamelyikén: 

Levelezési cím: Magyar Atlétikai Szövetség, 1146. Bp. Istvánmezei út 
1-3. IV. em 405. 



Fax: 06-1-460-6845 

e-mail: titkarsag-masz@masz.hu 

e-mail-ben jelölést csak csatolt dokumentumban (szkennelve) – 
aláírva, pecséttel ellátva - tud a jelölőbizottság elfogadni. 

A jelölő bizottság a beérkező jelöléseknél ellenőrzi, hogy a jelölő 
rendelkezik-e sportszervezete képviseleti jogával. 
 
A jelölő bizottság a jelöltek neveiről a közgyűlés előtt két héttel 
tájékoztatja a választókat. 
 
A jelölőbizottság felhívja a figyelmet, hogy a sportról szóló 2004. évi I. 
tv. (Sporttörvény) 24. § (4.) bekezdése szerint a küldöttgyűlés elnökké, 
elnökségi taggá, illetve az ellenőrző testület elnökévé és tagjává olyan 
személyt is megválaszthat, aki nem a MASZ tagszervezet képviselője.  

A funkciókra csak olyan személyek jelölhetők, akik nagykorú magyar 

állampolgárok, és akik nincsenek eltiltva a közügyek gyakorlásától. 

A jelölő bizottság kéri, hogy a tagszervezeti jelöléssel együtt a jelölt által  
Kitöltött, elfogadó nyilatkozatot is egyidejűleg mellékelni szíveskedjenek. 
(üres dokumentum mellékelve) 

 
 

        Tisztelettel: 
    Dr. Nagy Sándor s.k. 
                                                 a JB elnöke  
 
 Horváth Vilmos s. k   Jakab István s. k. 
                  JB tag                   JB tag 


