KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ
Tisztelt Tagtársunk!
A Felnőttképzők Szövetsége idei első Szakmai napját és tisztújító Közgyűlését 2017. március 23-án,
csütörtökön a Park Inn by Radisson, 1138 Budapest, Szekszárdi u. 16-18. szám alatt tartja, melyre
Szövetségünk elnöksége nevében tisztelettel meghívom.
A regisztráció 9.15 órakor, a Szakmai nap 10.00 órakor, a Közgyűlés pedig 12.30 órakor,
határozatképtelenség esetén 13.30 órakor kezdődik.
A Szakmai nap tervezett programja:
Megnyitó: Cseresnyés Péter államtitkár, NGM
 Alakítsuk ki együtt az új, sikeres felnőttképzők világát, az FVSZ 2017. évi tervei
 2017. évi pályázati forrásterv a felnőttképzésben (GINOP)
 Innováció és az informális tanulás jelentősége
A Szakmai napra előzetes regisztráció szükséges, melyet a már jól ismert módon, honlapunk
(www.fvsz.hu) „Programok” menüpontja alatt a rendezvényre kattintva tehet meg.
A Közgyűlés határozatképtelensége esetén a plénumot, azonos helyszínen és napirenddel 13:30 órára
ismételten összehívjuk, amely a vonatkozó jogszabályok, valamint Alapszabályunk 9. § (7) bekezdése
alapján létszámtól függetlenül dönteni jogosult a napirenden szereplő kérdésekben.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Közgyűlésen szavazati joggal csak azok a rendes tagok vehetnek részt –
képviselőik által – akik 2017. évi tagdíjukat és esetleges tagdíjhátralékukat rendezték, ezért kérjük, hogy
az erről szóló igazolásokat szíveskedjen magával hozni, és azt – kérésre – a Mandátumvizsgáló
bizottságnak bemutatni.
Ugyancsak a Mandátumvizsgáló bizottságnak kell bemutatni a küldő intézmény képviselőjének írásbeli
meghatalmazását, ha az intézményt nem a bejelentett képviselő képviseli.
Meghívónkhoz mellékeljük a Közgyűlés tervezett napirendjét és a Jelölőbizottság elnökének levelét. E
dokumentumokat és a Közgyűlésen előterjesztendő írásos anyagokat a honlap zárt részében is közzé
tesszük.
Budapest, 2017. március 3.
Üdvözlettel:

dr. Zsuffa Ákos
elnök
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JAVASLAT A SZÖVETSÉG XXX. KÖZGYŰLÉSÉNEK NAPIRENDJÉRE
Időpont: 2017. március 23. csütörtök
Helyszín: Park Inn by Radisson, 1138 Budapest, Szekszárdi u. 16-18.

1. Megnyitó, javaslat a levezető elnök személyére, szavazás
2. A Mandátumvizsgáló bizottság jelentése
3. Javaslat a közgyűlés napirendjére, szavazás
4. Az Elnökség beszámolója 2016. évi munkájáról; az új Alapszabály és további
változások ismertetése
5. Hozzászólások, majd szavazás az Elnökség beszámolójáról, az új Alapszabályról és
további változásokról
6. Az Ellenőrző bizottság jelentése: a Szövetség 2016. évi munkájáról, a 2016. évi
költségvetés teljesítéséről, - 2016. évi FVSZ mérleg, beszámoló - valamint a 2017. évi
tervezetről
7. Hozzászólások, majd szavazás a 2016. évi költségvetésről, 2016. évi FVSZ mérlegről és
beszámolóról
8. Tisztújítás: a Jelölőbizottság jelentése, személyi javaslatok, bemutatkozás
10. § Az Elnökség
(1) Az Elnökség a két Közgyűlés között intézi a Szövetség minden olyan ügyét, amelyet az Alapszabály nem utal a
Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
(2) Az Elnökség tagjainak száma 5 fő (1 Elnök és 4 tag).

9. Hozzászólások, szavazás a jelölti listáról
10. Az Elnök, az Elnökség tagjainak megválasztása titkos szavazással
11. Egyéb javaslatok megvitatása
12. Elnöki köszöntő, zárszó
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Tisztelt Tagtársunk!
Szövetségünk megkezdte a felkészülést az idei tisztújító Közgyűlésre,
amelynek időpontja 2017. március 23. csütörtök.
2016 őszén az FVSZ Elnöksége a Szövetség vezetésének, a feladatok ellátásának stratégiai megújulását tűzte ki
célul. Ennek első lépése az Elnökség és a Bizottságok feladatkörének, működésének teljes körű felülvizsgálata volt. A
feladatok sok esetben speciális szakértelmet igénylő azonnali megoldása azt az Elnökségi javaslatot célszerűsíti, hogy
a feladatok ellátását nem egy nagy létszámú Elnökségben és Bizottságokban való működés teszi eredményessé,
hanem az aktuális problémák megoldására összehívott szakértői csapat hatékony működtetése.
A márciusi XXX. Közgyűlésre az Alapszabály módosítási javaslat szerint:
8. § A Szövetség szervezete
(1) A Szövetség folyamatos működését az Alapszabályban meghatározott szervei biztosítják.
(2) A Szövetség képviselő, ügyintéző, és tanácsadó szervei:
a.)
Közgyűlés,
b.)
Elnökség,
c.)
Titkárság,
d.)
Ellenőrző Bizottság,
e.)
egyéb, a Közgyűlés által választott bizottságok,
f.)
egyéb, az Elnökség által létrehozott bizottságok.
10. § Az Elnökség
(1) Az Elnökség a két Közgyűlés között intézi a Szövetség minden olyan ügyét, amelyet az Alapszabály nem utal a Közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe.
(2) Az Elnökség tagjainak száma 5 fő (1 Elnök és 4 tag).

A választások előkészítése érdekében Jelölőbizottság alakult, amelynek elnökeként szeretném
aktív közreműködését kérni az új Tisztségviselők gondos kiválasztásában.
Kiket keresünk?
Olyan, szakmailag felkészült, aktív, akár mindennapi munkára is vállalkozó személyeket, akik a tagszervezetek
közös érdekeit felismerve és képviselve hozzájárulhatnak az FVSZ még színvonalasabb szakmai, érdekképviseleti
tevékenységének sikeréhez.

Milyen posztokra kell jelölteket állítanunk?
Az FVSZ Elnökének és az Elnökség többi tagjának mandátuma is lejár. Az FVSZ vezetősége 2017-től egy Elnök és 4
Elnökségi tagból áll. Az FVSZ hatékony működése érdekében a Minősítő és Etikai Bizottságok megszűnnek és
feladataikat a megválasztott elnökségi tagok veszik át, akik az elnök mellet alelnöki minőségben dolgoznak.
A Jelölőbizottság várja tehát a – lehetőleg a jelölttel egyeztetett – javaslatokat, melyet a bizottsági tagok
elérhetőségein vagy a valasztas@fvsz.hu email címre írva tud megtenni.
Ettől függetlenül a közeli napokban mi is igyekszünk a lehető legtöbb tagtársunkkal kapcsolatba lépni.

Az FVSZ következő három évét meghatározó, felelősségteljes döntések meghozatala érdekében
ismételten kérjük, éljen a lehetősséggel, állítson alkalmas jelölteket Szövetségünk vezető testületébe!
Segítségét előre is köszönve, üdvözlettel:
Szabó Zsuzsanna
Jelölőbizottság elnöke
A BIZOTTSÁG TAGJAINAK ELÉRHETŐSÉGEI:
 Szabó Zsuzsanna, Prisma Tanoda Kft.
tel.: 06-22/506-962, email: info@prismatanoda.hu
 Hollóné Baran Éva, Magyar Posta Oktatási Szolgáltató Kft.
tel.: 06-30/771-1581, email: HolloneBaran.Eva@mpto.hu
 Szilber Erzsébet, Venidor Bt.
tel.: 06-20/313-0059, email: szilber.erzsebet@gmail.com
 Szuromi András, Szadai és Társa Kft.
tel.: 06-30-559-8570, email: szadaiestarsakft@gmail.com
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