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I.  

Az Előterjesztés tartalmi követelményei 

 

 

A) AZ ELŐTERJESZTÉS SZAKMAI INDOKAI, ELŐZMÉNYEI, SAJÁTOSSÁGAI  
A MAFC a Sportörvény alá eső egyesület, ezért kötelezően tagnyilvántartást vezet tagjairól. 
A tagságot félévente aktualizálni kell az Alapszabály 6. § (4) bekezdése alapján. A (rendes) ta-
gok kötelezettsége a tagdíj rendszeres fizetése az Alapszabály 7. § (2) d.) pontja szerint. 
A tagság és az alaptagdíj-fizetés nyilvántartása törvény, Alapszabály általi kötelezettség, to-
vábbá az egyesület zavartalan működésének fenntartása szempontjából fontos bevételi for-
rás. Emellett a 2021. évi taglétszám alapján a szakosztályok és DSK-k meghatározott számú 
mandátummal rendelkeznek a 2022. évi Küldöttgyűlésen. 
 
B) AZ ELŐTERJESZTÉS FŐ CÉLKITŰZÉSEI  
A 2021. évi év végi taglétszám véglegesítése a Sportörvénynek és az Alapszabálynak való meg-
felelés érdekében és az 2021. év második félévi alaptagdíjak befizetésének ellenőrzése. 
 
C) KOORDINÁCIÓ EREDMÉNYE 
A MAFC 2021. év elejétől online tagnyilvántartó rendszert vezetett be, mely az Egyesület On-
line nevű keretrendszerben üzemel. A tagnyilvántartás aktualizálása a szakosztályvezetők köz-
reműködésével történik. A szakosztályvezetők tájékoztatása több szinten is megtörtént. 
 
D) VÁRHATÓ HATÁSOK 
A MAFC taglétszáma aktualizálódik, mely alapján közvetlenül meghatározhatók a szakosztá-
lyok és DSK-k mandátumszáma a 2022. évi Küldöttgyűlésre. A befizetett alaptagdíjak összege 
szakosztályonként és DSK-nként ellenőrizhetővé válik, mely pénzügyi érdeke az egyesületnek. 
A taglétszám pontos ismerete a 2021. évi beszámolók (EMMI, sportági szakszövetségek, ön-
kormányzat stb.) minőségi elkészítésének alapfeltétele. 
 
E) VÁRHATÓ KÖLTSÉGKIHATÁSOK 
Az előterjesztésnek közvetlen költségvonzata nincsen. 
 
F) KAPCSOLÓDÁS MÁS ELŐTERJESZTÉSHEZ, SZAKMAI ANYAGHOZ 
A jelen előterjesztés más előterjesztéshez közvetlenül nem kapcsolódik. Az előterjesztés 
a Sporttörvényhez és az Alapszabályhoz kapcsolódik. 
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II. 

 

Határozati javaslat 

  
Az Elnökség úgy dönt, hogy 
 

1.) felkéri az egyesület ügyvezető igazgatóját a 2021. évi tagnyilvántartás aktualizálására 

a szakosztályvezetők és DSK vezetők bevonásával, 

2.) a 2022. évi Küldöttgyűlésre delegáltak számát (mandátum) szakosztályonként, illetve 

DSK-nként a 2021. december 31-i online tagnyilvántartó állapota alapján határozza 

meg az ügyvezető, 

3.) a 2021. évi második féléves alaptagdíjat 2021. december 31-én, vagy azt megelőzően 

igazoltan befizetett, és az egyesület online tagnyilvántartásában 2021. december 31-

én szereplő személyek minősülnek egyesületi tagnak, 

4.) felkéri az ügyvezető igazgatót, hogy 2022. január 15-ig az Elnökséget és a szakosztályo-

kat, illetve a DSK-kat tájékoztassa a taglétszámról és a Küldöttgyűlésre delegálható tag-

jaik (mandátumok) számáról. 

 
A végrehajtásért felelős:   Dr. Györke Gábor ügyvezető igazgató 
 
Kérem a tisztelt Elnökséget az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadására. 
 
Budapest, 2021. november 30. 
 
        Dr. Györke Gábor s.k. 
        ügyvezető 
 


