
 
 

MEGHÍVÓ 
 
 

A Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és Tojástermelők Szövetsége rendkívüli tisztújító közgyűlé-
sére tisztelettel meghívjuk. 

 
 

A közgyűlés időpontja: 2019. szeptember 17. (kedd) 10.00 óra 
Az ülés helye:   Kunsági Major  

H- 6041 Kerekegyháza, Kunpuszta 76.  
    GPS: É46°55´59.61´´ - K19°25´19.23´´  
 

Napirend: 
 
1.  Beszámoló a BTT titkárságának – a szövetséget érintő - egyes tevékenységeiről 

Előadó: Dr. Molnár Györgyi, mezőgazdasági titkár  
 

2. A Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és Tojástermelők Szövetségének 2019. 04. 10-i közgyű-
lés 2. sz. határozatának felülvizsgálata, a megalkotni kívánt és megvalósítandó ágazati stra-
tégia anyagi fedezetének biztosítása érdekében. (határozat) 

Előadó: Budai Zoltán, a szövetség elnöke  
 

3. Vezető tisztségviselők választása - tisztújítás (határozat) 
A jelölőbizottság:  

Gubis Csaba (30/932-8666), Major Zsolt (20/929-1394), Molnár Zoltán (30/963-7724), 

Őzse László (20/265-1393), Pákozd Gergely (20/555-8844)  
 

4. Egyebek  
 

 

Határozatképtelenség esetén a közgyűlés új időpontja 2019. szeptember 17. 10.30 óra, azonos 
helyszínen, azonos napirenddel. A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számától függet-
lenül határozatképes. A közgyűlésen videókonferencia útján történő megjelenés nem lehetsé-
ges.  
Közgyűlésen a tag képviseletét ellátó személy: a közgyűlés időpontjában a cégjegyzékben 
szereplő képviselő, vagy az általa (együttes képviselet esetén általuk) teljes bizonyító erejű ma-
gánokiratban vagy közokiratban meghatalmazott személy lehet; magánszemély esetén a ma-
gánszemély vagy az általa teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban meghatal-
mazott személy lehet.  
 

Kérjük, hogy részvételi szándékát legkésőbb 2019. szeptember 13. 9:00 óráig legyen ked-
ves jelezni a kristof.beata@magyarbaromfi.hu e-mail címen. 

 
 

Budapest, 2019. szeptember 2. 
 

Üdvözlettel: 
 

Budai Zoltán s. k. Dr. Molnár Györgyi s. k. 
elnök titkár 

MAGYAR TOJÓHIBRID-TENYÉSZTŐK 
ÉS TOJÁSTERMELŐK SZÖVETSÉGE 

 
1094 Budapest, Páva u. 8.      1392  Pf. 292. 

Telefon:  1/269-2996 Fax: 1/332-8164 



 
A helyszín megközelítése 

 
 
Kunsági Major 
H-6041 Kerekegyháza, Kunpuszta dűlő 76. 
Tel.: (76)-371-240; (20)-257-8498 
http://kunsagimajor.hu 
 
GPS '" 
LAT: É46°55’59.61" 
LONG: K19°25'19.23” 

 
 
Az 5-ös főút: Budapest, illetve Szeged felől: 

Kecskeméten hajtson le a főútról, az 52-es úton Dunaföldvár irányába, haladjon a Ke-

rekegyháza lehajtóig. Kerekegyházától végig táblák jelzik az útirányt a Kunsági Major 

felé, kövesse a táblákat. 

 

Az M5 autópálya: Budapest, illetve Szeged felől: 
A 86-os km-nél hajtson le az autópályáról. Az 52-es úton Dunaföldvár irányába haladjon 

a Kerekegyháza lehajtóig. Kerekegyházától végig táblák jelzik az útirányt a Kunsági Ma-

jor felé, kövesse a táblákat. 
 

 
 


