
 

Meghívó az MTvSz Küldöttgyűlésére 
 
 

Tisztelt Tagjaink, Kedves Barátaink! 
 
Az Elnökség döntése alapján összehívom a Szövetség 2016. évi második Küldöttgyűlését.  

A Küldöttgyűlés időpontja: 2016. szeptember 10-e, szombat 14.00 óra 
helye: Szent Jakab Vendégház, Pannonhalma, Vár 1. 

 

Ha a Küldöttgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt – a részvételtől függetlenül a 
megjelölt napirendi pontokban határozatképes – Küldöttgyűlés ideje szeptember 10-e 14.15 
perc, helyszín ugyanaz. 
 
Tervezett napirendi pontok: 
1, Tagdíj ügyek 
2, Alapszabály-módosítás (tagdíjkérdések, elnökség létszáma) 
3, Tisztújítás: társelnökök, ügyvezető elnök, elnökségi tagok, felügyelő bizottsági elnök, 
felügyelő bizottsági tagok választása 
4, Döntés a Climate Action Network (Klíma Akció Hálózat) szervezethez való 
csatlakozásról 
5, Egyebek. 
 
Az elnökség a Jelölő Bizottság elnökének felkérte Kiss Józsefet. Kérem, hogyha személyi 

javaslatotok van, akkor keressétek meg Kiss Józsefet (kissjozsef.holocen@gmail.com ) vagy a 

bizottság másik tagját, Kapitányné Sándor Szilvit (szilvi@mtvsz.hu) . 

 

Alapszabályunk rendelkezik a Küldöttgyűlés tagjainak megválasztásáról, amely szerint 
tagcsoportjaink 

10 –100   fős taglétszámú szervezet esetén    1 küldöttet 
101 –500  fős taglétszámú szervezet esetén    3 küldöttet 
501 – 1000  fős taglétszámú szervezet esetén    6 küldöttet 
1001 – 10 000  fős taglétszámú szervezet esetén  16 küldöttet 
10 000   főt meghaladó taglétszámú szervezet 30 küldöttet 
delegálhatnak a Küldöttgyűlésre.  
Magánszemély tagjaink küldötteiket az Alapszabály szerint a Küldöttgyűlésen választhatják 
meg. 

Kérjük tagcsoportjainkat, hogy a küldöttek személyéről szíveskedjenek központi 
irodánkat tájékoztatni a mellékelt jelentkezési lapon (emailen szkennelve, faxon, esetleg 
levélben a küldöttgyűlést megelőzően vagy a helyszínen), amely a megbízó levél is 
egyben. Kérjük, hogy magántagjaink is emailben vagy a csatolt lapon jelezzék részvételi 
szándékukat. 

A Küldöttgyűlés része az MTVSZ pannonhalmi tagcsoport konferenciájának, az erre való 
jelentkezési lapot a Szövetség email listájára küldtük meg (mtvsz@lev-lista.hu).  

 

Üdvözlettel: 
 

 
       Farkas István 
       ügyvezető elnök 
Budapest, 2016. augusztus 4. 



          

 

Magyar Természetvédők Szövetsége 
2016. évi második Küldöttgyűlés 

Szent Jakab Vendégház, Pannonhalma, Vár 1. 
 

Jelentkezési lap és megbízólevél 
 
 
A szervezet neve:………………………………………………………………………… 
 
A szervezet taglétszáma (2016. január 1-én): ………… 
 
A szervezet jogi személy-e?:         Igen         Nem 
 
A Küldöttgyűlésre delegált képviselők neve, telefonszáma, emaile: 
 
1………………………………… Tel:…………….. Email:………………… 
 
2………………………………… Tel:…………….. Email:………………… 
 
3………………………………… Tel:…………….. Email:………………… 
 
(További küldöttek esetén a lap másolata, vagy azonos tartalmú levél is használható) 
 
 
Várható útiköltség igény:………………………Ft 
 
Kérjük a jelentkezési lapot/megbízólevelet legkésőbb 2016. szeptember 7-ig a 
központi irodába megküldeni emailen szkennelve, faxon, esetleg postán, vagy 
elhozni el a helyszínre. 
 
MTvSz iroda, 1091 Budapest, Üllői út 91/b. 
email: info@mtvsz.hu   tel: 1/216-7297  fax: 1/216-7295 
 
 
 
Dátum:…………………………………………. 
 
 
       …………………………….. 
          a szervezet képviselője 
               cégszerű aláírás 


