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Tc.: MÍSZ Tagegyesületei 

  

MEGHÍVÓ  
 

 

Tisztelt Tagegyesület! Tisztelt Egyesületi Képviselő! 

 
 

Felhívjuk a figyelmet a megismételt közgyűlés időpontjára, amely 2018. május 16-án (szerda) 

16 óra. Helyszíne az Art Guesthouse tárgyalóterme (1163 Budapest, Batsányi János út 28). 

 

A közgyűlés napirendi pontjai változatlanok: 

 

1. A számviteli törvény szerinti 2017. évi pénzügyi beszámoló és a közhasznú jelentés 

elfogadása 

 

2. Az elnökség 2017. évi szakmai beszámolójának és a 2018. évi szakmai tervének 

elfogadása 

 

3. A 2018. évi költségvetési terv elfogadása 

 

4. Ellenőrző Testület beszámolójának elfogadása 

 

5. Szakmai Bizottságok beszámolói 

 

6. Törlések, tagfelvételi kérelmek elbírálása 

 

7. Alapszabály módosítása 
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A közgyűlésre minden rendes tag egy képviselőt delegálhat. A képviselő egy szavazattal 

rendelkezik. A szavazati jogosultág ellenőrzése céljából a MISZ Iroda a Közgyűlés előtt lekéri 

a tagegyesületek adatait a cégbírósági nyilvántartásból, így az azokban megnevezett, 

képviseleti joggal rendelkező megjelenteknek csupán a személyüket igazoló igazolványukat 

kell bemutatniuk, hogy szavazni tudjanak. Meghatalmazás esetén a két tanúval ellenjegyzett 

meghatalmazásra is szükség lesz a személyi azonosítás mellett. Ha az egyesület képviselőjének 

személye megváltozott, de a változás még nem szerepel a cégközlönyben, akkor a fent 

leírtakon felül szükség lesz az új képviselő megválasztását igazoló közgyűlési jegyzőkönyvre 

is, hogy a szavazó lapot ki tudjuk adni számára, és így élni tudjon szavazati jogával. 

 

A közgyűléshez kapcsolódó beszámolókat és anyagokat a tagjaink által megadott e-mail 

címekre kiküldtük, illetve a Szövetség honlapjáról tölthetik le és olvashatják el. 

 

A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. 

 

 

Budapest, 2018. május 8. 

 

 
 

Megjelenésére feltétlenül számítok!   

 

 

 

Üdvözlettel:         

 

 

VÁNKY SEBASTIAN SK. 

      elnök 
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