
 

Meghívó az MTvSz Küldöttgyűlésére 
 
 

Tisztelt Tagjaink, Kedves Barátaink! 
 
A törvényes kötelezettségeknek megfelelően, az Elnökség döntése alapján összehívom a 
Szövetség 2019. évi rendes Küldöttgyűlését.  

A Küldöttgyűlés időpontja: 2019. május 31. (péntek) 9.30-10.30 óra 
helye: MTVSZ iroda, Budapest IX. Üllői út 91/b. 

 

Ha a Küldöttgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt – a részvételtől függetlenül a 
megjelölt napirendi pontokban határozatképes – Küldöttgyűlés ideje május 31. 10.00, helyszín 
ugyanaz. 
 
Tervezett napirendi pontok: 
1. Beszámoló az MTvSz 2018. évi tevékenységeiről, pénzügyeiről, közhasznúsági 
jelentés; a Felügyelő Bizottság elnökének beszámolója 
2. 2019. évi munkaterv és pénzügyi terv 
3. MTvSz 30 éves évfordulója és tagcsoport konferencia 
4. Egyebek. 
 
A Küldöttgyűlés résztvevőit szeretettel látjuk a Szövetség Fenntarthatóságra nevelési 
munkacsoportjának találkozóján ugyanott 10:30-tól, majd ebédre és délután az 
Országos Találkozó MTvSz által szervezett szekcióin (helyi védett területek és tervezett 
elavulás). 
 

A Küldöttgyűlés előterjesztései a www.mtvsz.hu/kuldottgyules oldalról letölthetőek, az anyagokat 
folyamatosan töltjük fel az oldalra. Aki nem tudja letölteni az anyagokat, kérjük, jelezze az MTVSZ 
elérhetőségein és számára postázzuk az anyagokat.  

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 a megbízó levet hozzák magukkal.  

A küldötteknek a korábbi gyakorlatnak megfelelően útiköltség térítést (2. osztályú vasút vagy 
busz) tudunk biztosítani. Ennek módjáról - aki igényelni szeretne - kérjük a jegyvásárlás előtt 
tájékozódjon Nagy Erikánál (1/216-7297, erika@mtvsz.hu). 

Kérünk mindenkit, hogy részvételét előzetesen jelezze a megbízó levél visszaküldésével 
vagy egy info@mtvsz.hu email címre küldött üzenetben. 

 

 

Üdvözlettel: 
 

       Éger Ákos 
       ügyvezető elnök 
Budapest, 2019. május 14. 

http://www.mtvsz.hu/kuldottgyules
mailto:info@mtvsz.hu


          

 

Magyar Természetvédők Szövetsége 
2019. évi rendes Küldöttgyűlés 

2019. május 31. (szerda) 9.30 óra 
MTVSZ iroda, Budapest IX. Üllői út 91/b. 

 
 

Megbízólevél 
 
 
A szervezet neve:………………………………………………………………………… 
 
A szervezet taglétszáma (2019. 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) 
 
 
 
Kérjük a megbízólevelet a küldött hozza el a Küldöttgyűlésre. 
 
 
 
Dátum:…………………………………………. 
 
 
       …………………………….. 
          a szervezet képviselője 
               cégszerű aláírás 


