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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 

2022. április 24-én (vasárnap) 07.30 órára hívott össze 

a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Budai Campusának 

’K’ épület Tanácstermébe 

(1118 Budapest Villányi út 29-43. „K” épület II. emelet) 
 

Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlés időpontja: 
2022. április 28. (csütörtök) 10.00 óra (a helyszín változatlan) 

 
 
A közgyűlés napirendje: 
 
1. Az elnökség beszámolója a 2021. évi tevékenységről, a 2021. évi beszámoló, ezen belül az 
Egyesület vagyoni helyzetéről szóló beszámoló 
 Előterjesztő: Dr. Apáti Ferenc elnök 
 Előterjesztés típusa: szóbeli és írásbeli 
 
2. A felügyelőbizottság beszámolója az Egyesület 2021. évi működéséről, az éves beszámoló 
véleményezése 
 Előterjesztő: Dr. Thurn László FB elnök 
 Előterjesztés típusa: szóbeli 
 
3. Az Egyesület Alapszabályának módosítása és egységes szerkezetben történő elfogadása 
 Előterjesztők: Dr. Apáti Ferenc elnök és dr. Kator Zoltán ügyvéd 
 Előterjesztés: írásbeli és szóbeli 
 
4. Az Egyesület elnökségének, elnökének, felügyelőbizottságának, a felügyelőbizottság 
elnökének megválasztása 
 Előterjesztő: Dr. Apáti Ferenc elnök 
 Előterjesztés típusa: szóbeli 
 
5. Küldöttválasztás a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és 
Terméktanács küldöttgyűlésébe 

Előterjesztő: Dr. Apáti Ferenc elnök 
Előterjesztés típusa: szóbeli 

 
6. Az Egyesület részéről a FruitVeB Elnökségébe delegált tagok megválasztása, javaslat a 
FruitVeB Küldöttgyűlése részére FruitVeB alelnökök személyére 
 Előterjesztő: Dr. Apáti Ferenc elnök 
 
 



 
7. Az Egyesület 2022. évi munkaprogramjának elfogadása 
 Előterjesztő: megválasztott elnök 
 Előterjesztés típusa: szóbeli 
 
8. Az Egyesület 2022. évi költségvetésének elfogadása 
 Előterjesztő: megválasztott elnök 
 Előterjesztés módja: szóbeli 
 
Az egyes napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések a FruitVeB honlapján: www.fruitveb.hu 
megtalálhatóak és nyomtatva olvashatóak az Egyesület székhelyén. (Alapszabály 55. pont) 
 
A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több, mint a fele (50% + 1 fő) személyesen vagy 
képviselője (meghatalmazottja) útján megjelent. Amennyiben az összehívott közgyűlés nem határo-
zatképes, úgy ezt követően a 8 napon belüli időpontra ismételten összehívott illetőleg előre meghir-
detett közgyűlést az eredeti napirendi pontok vonatkozásában a megjelent (illetve képviselt) tagok 
számától függetlenül határozatképesnek kell tekinteni, ha ezt az eredeti (határozatképtelennek bizo-
nyult) közgyűlésre szóló meghívó szövege tartalmazza. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű 
magánokiratba kell foglalni. Meghatalmazás adható a MZGYTE másik tagjának is, egy tag legfel-
jebb másik három tagot képviselhet a közgyűlésen. (Alapszabály 58. pont) 
 
A közgyűlés – ha jogszabály vagy a jelen Alapszabály ettől eltérően nem rendelkezik –, határozatait 
a jelenlévő illetve képviselt tagok egyszerű szótöbbségének azonos szavazatával, nyílt szavazás 
útján hozza. Titkos szavazás bármely kérdésben elrendelhető akkor is, ha a jelen alapszabály 
valamely döntéshozatalhoz nyílt szavazást ír elő. Minden tagnak egy szavazata van. 
Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elutasítottnak kell tekinteni. Az Alapszabály módosításához 
a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A MZGYTE céljának 
módosításához, és a MZGYTE megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a tagok háromnegyedes 
szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A közgyűlés eseti jelleggel más döntésekre is előírhatja 
a minősített szótöbbséggel történő döntést. A határozatképességet minden határozathozatalnál 
vizsgálni kell. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a 
határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. (Alapszabály 60. §) 
 
Megjelenésére feltétlenül számítunk! Felhívjuk figyelmét, hogy a közgyűlésen meghatalmazott 
útján is részt vehet, egy meghatalmazott legfeljebb másik három tagot képviselhet a 
közgyűlésen. 
 
 
Budapest, 2022. április 13. 
 
 
 
 
 

 Dr. Apáti Ferenc s.k. 
elnök 

 


