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2020.

A Magyar Motorsport Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) Elnöksége a sportról szóló 2004. évi I.
törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
figyelemmel a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó
eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 3-4. §-aira a
következő szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) alkotja meg.

1. § A Szabályzat hatálya a Szövetség Alapszabályának 14. § a-g) pontjában felsorolt szövetségi szervre
terjed ki, a Fegyelmi Kollégium kivételével.

2. § A Szabályzat rendelkezéseit minden, az 1. §-ban meghatározott szerv által megtartott ülésen
alkalmazni kell.

3. § Az elektronikus hírközlési eszközök útján való ülések megtartásának feltételei:
a) az ülést olyan elektronikus hírközlési eszközzel lehet megtartani, amely videofelvétel készítésére
alkalmas,
b) az összehívónak meg kell határozni az üléshez igénybe vehető, a tagok azonosítását és a tagok közötti
kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt biztosító elektronikus hírközlő eszközöket és informatikai
alkalmazásokat,
c) az ülés megtartásának időpontját, a részvételre (bejelentkezésre) vonatkozó, b) szerinti elemeket
tartalmazó pontos útmutatással, az írásbeli napirenddel legkésőbb az ülés előtti napon meg kell küldeni
a szerv tagjainak, az esetleges meghívottaknak,
d) az ülésről emlékeztetőt vagy jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a jelenlévők nevét is,
e) az ülés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultak több mint a fele jelen van,
f) a határozathozatalt csak nyílt szavazás formájában lehet megtenni úgy, hogy az ülés megtartásához
alkalmazott elektronikus hírközlési eszköz alkalmas kell legyen a leadott szavazatok összegyűjtésére és
az összegyűlt adatokból a szavazás eredményének egyértelmű megállapítására,
g) az ülésről készült videofelvételt és emlékeztetőt vagy jegyzőkönyvet, meg kell küldeni a MAMS
irodának az office@mams.hu e-mail címre.

4. § (1) A 3. § c) ponttól eltérően a közgyűlés összehívására az Alapszabály 15. § (3)-(4) bekezdéseinek
rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Az elektronikus hírközlési eszközök útján megtartott közgyűlésen szavazati joggal – a (3)
bekezdésben meghatározott kivétellel - csak a tagszervezetek bírósági nyilvántartásba bejegyzett
képviselője (törvényes képviselő) vehet részt.
(3) A közgyűlésen szavazati joggal vehet részt a törvényes képviselő helyett a MAMS Irodának a jelen
szabályzat hatályba lépésekor leadott tagszervezeti állandó meghatalmazásban szereplő, a törvényes
képviselő által meghatalmazott magánszemély.
(4) Ha a Szövetség elnöke vagy főtitkára a törvényes képviselőt vagy a (3) bekezdés szerinti
meghatalmazottat személyesen nem ismeri, a közgyűlés megkezdése előtt a törvényes képviselő vagy
meghatalmazott elektronikus hírközlési eszköz útján bemutatja az elnök vagy főtitkár számára a
személyazonossági igazolványát.
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5. § Jelen Szabályzat 2020. december 14. napjától hatályos, és 2021. február 8-án hatályát veszti. a
Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig marad hatályban.

Hermann Henrik, elnök
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