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MEGHÍVÓ 

 
a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács 

(székhely: 1118 Budapest, Villányi út 35-43.) 
 

Elnökségének ülésére 
 
 

Időpont:   2022. április 24. (vasárnap) 08.00 óra 
Megismételt időpont:  2022. április 28. (csütörtök) 13.00 óra (változatlan helyszínen) 
 
Helyszín:  MATE Budai Campus (volt Kertészeti Egyetem) Tanácsterem 
 „K” épület, II. emelet 
 (1118 Budapest, Villányi út 29-43.) 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Az Ügyvezető Elnökség beszámolója a 2021. évi szakmai munkáról, a 2021. évi beszámoló, 
ezen belül a Szakmaközi Szervezet vagyoni helyzetéről szóló beszámoló 

 Előterjesztő: Dr. Apáti Ferenc elnök 
 Előterjesztés típusa: írásbeli, szóbeli 
 

2. A Felügyelőbizottság beszámolója a Szakmaközi Szervezet 2021. évi működéséről, az éves 
beszámoló véleményezése, határozathozatal a beszámoló elfogadásáról 

 Előterjesztő: Dr. Thurn László FB elnök 
 Előterjesztés típusa: szóbeli 
 

3. Határozathozatal a 2021. évi szakmai munkáról szóló beszámoló, a 2021. évi beszámoló, 
ezen belül a Szakmaközi Szervezet vagyoni helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról 
Előterjesztők: Dr. Apáti Ferenc elnök, Nagypéter Sándor alelnök, Gubacsi Zoltán alelnök, 
Varga István alelnök, Sebesta Péter alelnök, Kelemen Péter alelnök 

 Előterjesztés típusa: szóbeli 
 

4. A FruitVeB 2022. évi munkaprogramja 
Előterjesztők: Dr. Apáti Ferenc elnök, Nagypéter Sándor alelnök, Gubacsi Zoltán alelnök, 
Varga István alelnök, Sebesta Péter alelnök, Kelemen Péter alelnök 

 Előterjesztés típusa: szóbeli 
 

5. A FruitVeB 2022. évi költségvetésének elfogadása 
 Előterjesztő: Dr. Apáti Ferenc elnök 
 Előterjesztés módja: írásbeli és szóbeli 
 

6 A FruitVeB tisztújító Küldöttgyűlésének összehívása 
 Előterjesztő: Dr. Apáti Ferenc elnök 
 Előterjesztés módja: szóbeli 
  
 



 
 

Személyes megjelenésére feltétlenül számítunk! 
 
 

 
Alapszabály  
63. Az elnökség akkor határozatképes, ha ülésén legalább kilenc fő elnökségi tag jelen van. A 
határozatképtelenség miatt elhalasztott elnökségi ülés harminc napon belüli időpontra történő újbóli 
összehívása iránt az elnök intézkedni köteles. Amennyiben az elnökség nem határozatképes, úgy ezt 
követően a nyolc napon belüli időpontra az elnökség ismételten összehívott, illetőleg előre 
meghirdetett ülését az eredeti napirendi pontok vonatkozásában a megjelent elnökségi tagok számától 
függetlenül határozatképesnek kell tekinteni, ha ezt az eredeti (határozatképtelennek bizonyult) 
elnökségi ülésre szóló meghívó szövege tartalmazza. Az elnökség határozatait nyílt szavazással, 
egyszerű szótöbbséggel hozza, azonban az elnökség egyszerű szótöbbséggel bármely kérdésben titkos 
szavazást rendelhet el abban az esetben is, ha valamely kérdésben a jelen alapszabály egyébként nyílt 
szavazást ír elő. Ha valamely indítvány nem kapott többséget, akkor azt elutasítottnak kell tekinteni. 
 
Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Alapszabály 62. pontjának vonatkozó rendelkezése szerint a 
napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések szövege az ügyintéző szervezet hivatalos 
helyiségében tekinthető meg és olvasható a FruitVeB hivatalos honlapján (www.fruitveb.hu). 
 
 
 
Budapest, 2022. április 13. 

 
 

Tisztelettel: 
 
 

       
 

 
 

Dr. Apáti Ferenc 
elnök s.k. 

 


