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 KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ  

 
Tisztelt Tagtársunk! 
 

Az FVSZ XXXIII. Közgyűlését 2020. február 28-án, pénteken 10.00 órakor az FVSZ székhelyén: 1117 Bp., Nádorliget u. 
11/C. szám alatt tartja. A Közgyűlés határozatképtelensége esetén a plénumot, Danubius Hotel Hungaria City 
Center, 1074 Budapest, Rákóczi út 90. szám alatt azonos napirenddel 2020. március 04-én, szerdán 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 2020. 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 levelét. E dokumentumokat és a 
Közgyűlésen előterjesztendő írásos anyagokat a honlap zárt részében is közzé tesszük. 
 
FVSZ Szakmai nap és megismételt Tisztújító Közgyűlés: 2020. március 04-én, szerda 
Helyszín: Danubius Hotel Hungaria City Center, 1074 Budapest, Rákóczi út 90.  
A regisztráció 9.15 órakor, a Szakmai nap 10.00 órakor, a Közgyűlés pedig 13.30 órakor kezdődik.  
 
 
A Szakmai nap tervezett programja: részletes program az www.fvsz.hu oldalon. 

• ITM 

• Nemzeti Akkreditáló Hatóság 

• DPMK 

• FVSZ: MIR, külső értékelés 
 
A Szakmai napra előzetes regisztráció szükséges, melyet honlapunk www.fvsz.hu oldalon tehet meg. 
 
  

Budapest, 2020. február 03. 

 

     Üdvözlettel: 
  
 
        dr. Zsuffa Ákos 
                 elnök 
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JAVASLAT A SZÖVETSÉG XXXIII. KÖZGYŰLÉSÉNEK NAPIRENDJÉRE 

Időpont: 2020. március 4. szerda 
Helyszín: Danubius Hotel Hungaria City Center, 1074 Budapest, Rákóczi út 90. 

 

 
1. Megnyitó, javaslat a levezető elnök személyére, szavazás 
 
2. A Mandátumvizsgáló bizottság jelentése 

 
3. Javaslat a közgyűlés napirendjére, szavazás 

 
4. Az Elnökség beszámolója 2019. évi munkájáról 

 
5. Hozzászólások, majd szavazás az Elnökség beszámolójáról 

 
6. Az Ellenőrző bizottság jelentése: a Szövetség 2019. évi munkájáról, a 2019. évi költségvetés teljesítéséről, - 

2019. évi FVSZ mérleg, beszámoló - valamint a 2020. évi tervezetről  
 

7. Hozzászólások, majd szavazás a 2019. évi költségvetésről, 2019. 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). 
(3) Az Elnököt és az Elnökség tagjait a Közgyűlés titkos szavazással három évre választja. 
15. § Az Ellenőrző Bizottság  
(1) Az Ellenőrző Bizottság a Szövetség ellenőrző szerve.  
(2) A Közgyűlés által titkos szavazással négy évre megválasztott Elnökből és négy tagból áll. 

 
9. Hozzászólások, szavazás a jelölti listáról 

 
10. Az Elnök, az Elnökség tagjainak megválasztása titkos szavazással 

 
11. Az Ellenőrző Bizottság Elnök, a Bizottság tagjainak megválasztása titkos szavazással 

 
12. Egyéb javaslatok megvitatása 

 
13. Elnöki köszöntő, zárszó 
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Tisztelt Tagtársunk! 
 

Szövetségünk megkezdte a felkészülést az idei tisztújító Közgyűlésre, amelynek időpontja 2020. március 4. szerda. 
 

A márciusi XXXIII. Közgyűlés az Alapszabály 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). 
(3) Az Elnököt és az Elnökség tagjait a Közgyűlés titkos szavazással három évre választja. 
15. § Az Ellenőrző Bizottság  
(1) Az Ellenőrző Bizottság a Szövetség ellenőrző szerve.  
(2) A Közgyűlés által titkos szavazással négy évre megválasztott Elnökből és négy tagból áll. 
 

A választások előkészítése érdekében Jelölőbizottság alakult, amelynek nevében szeretnénk  
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, valamint az Ellenőrző Bizottság Elnökének és tagjainak 
mandátuma is lejár. Az FVSZ vezetősége 2017-től egy Elnök és 4 Elnökségi tagból áll. Az FVSZ Ellenőrző Bizottsága 
2016-tól egy Elnök és 4 Elnökségi tagból áll. 
 

A Jelölőbizottság várja tehát a – lehetőleg a jelölttel egyeztetett – javaslatokat, melyet a bizottsági tagok 
elérhetőségein vagy a fvsz@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, négy évét meghatározó, felelősségteljes döntések meghozatala érdekében ismételten 
kérjük, éljen a lehetősséggel, állítson alkalmas jelölteket Szövetségünk vezető testületébe! 
 
Segítségét előre is köszönve, üdvözlettel:   

 Jelölőbizottság  
 
A BIZOTTSÁG TAGJAINAK ELÉRHETŐSÉGEI: 

Szuromi András, Szadai és Társa Kft. 
tel.: 06-30-559-8570, email: szadaiestarsakft@gmail.com   
Maczkó László, Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft. 
tel.: 06-30-931-3925, email: medveapu@freemail.hu  
Törvényi Nóra, Euroteam Stúdió Kft. 
tel.: 06-70-316-0232, email: euroteamstudio@euroteamstudio.hu    
Madarász Erik, Soter-Line Kft. 
tel.: 06-30-468-4924, email: madarasz.erik@soterline.hu  
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