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MEGHÍVÓ 

 

Mint a Magyar Zöldség-Gyümölcs Termelők Egyesülete tagját 
 

tisztelettel meghívjuk 

 

a Magyar Zöldség-Gyümölcs Termelők Egyesülete (székhely: 1119 Budapest, Mohai út 38.) 

közgyűlésére, 

amelyet a Magyar Zöldség-Gyümölcs Termelők Egyesülete Elnöksége 

2019. május 05-én (vasárnap) 08.00 órára hívott össze 

a Szent István Egyetem Budai Campusának 

’K’ épület K6-os tanterem 

(1118 Budapest, Mohai út 38.) 

A megismételt Küldöttgyűlés időpontja: 

2019. május 08-án (szerdán) 09.30 óra 
 

 

A közgyűlés napirendje: 

 

1. Az elnökség beszámolója a 2018. évi tevékenységről 

Előterjesztő: dr. Apáti Ferenc elnök és Gubacsi Zoltán alelnök 

Előterjesztés típusa: szóbeli 

 

2. A 2018. évi beszámoló, ezen belül az Egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentés 

Előterjesztő: dr. Apáti Ferenc elnök és Gubacsi Zoltán alelnök 

Előterjesztés típusa: írásbeli 

 

3. A felügyelőbizottság beszámolója az Egyesület 2018. évi működéséről, az éves beszámoló 

véleményezése 

Előterjesztő: Dr. Thurn László FB elnök 

Előterjesztés típusa: szóbeli 

 

4. Az Egyesület 2019. évi munkaprogramjának elfogadása 

Előterjesztő: dr. Apáti Ferenc elnök és Gubacsi Zoltán alelnök 

Előterjesztés típusa: szóbeli 

 

5. Az Egyesület 2019. évi költségvetésének elfogadása 

Előterjesztő: dr. Apáti Ferenc elnök 

Előterjesztés módja: szóbeli 

 

6. Az Egyesület 2018. május 16-i határozatainak megerősítése és hatályba léptetése 

Előterjesztő: dr. Apáti Ferenc elnök, dr. Kator Zoltán ügyvéd 

Előterjesztés módja: szóbeli 

 
 

Az ülés előterjesztései az MZGYTE hivatalos honlapján: www.fruitveb.hu megtalálhatóak és nyomtatva 

olvashatóak az Egyesület székhelyén (Alapszabály 55. pont). 

 

http://www.fruitveb.hu/


Alapszabály 

 

58. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több, mint a fele (50% + 1 fő) személyesen vagy kép-

viselője (meghatalmazottja) útján megjelent. Amennyiben az összehívott közgyűlés nem határozatképes, úgy 

ezt követően a 8 napon belüli időpontra ismételten összehívott illetőleg előre meghirdetett közgyűlést az 

eredeti napirendi pontok vonatkozásában a megjelent (illetve képviselt) tagok számától függetlenül határo-

zatképesnek kell tekinteni, ha ezt az eredeti (határozatképtelennek bizonyult) közgyűlésre szóló meghívó 

szövege tartalmazza. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Meghatalmazás 

adható a MZGYTE másik tagjának is, egy tag legfeljebb másik három tagot képviselhet a közgyűlésen. 

 

 

Budapest, 2019. április 25. 
 

 

 

 

 

        Dr. Apáti Ferenc 

                  elnök 


