
 
 

 

MEGHÍVÓ 
 
 

A Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és Tojástermelők Szövetsége évi rendes közgyűlésére tiszte-
lettel meghívjuk. 

 
 

A közgyűlés időpontja 2020. szeptember 24. (csütörtök) 10.00 óra 
Az ülés helye:    Kunsági Major  

H- 6041 Kerekegyháza, Kunpuszta 76.  
    GPS: É46°55´59.61´´ - K19°25´19.23´´  
 
Előadás:  Madárinfluenza - 2020  
Előadó:  dr. Vajda Lajos igazgató főállatorvos, Nébih, Orsz. Járványvédelmi Központ 
 

Napirend: 
1.  10.00-10.20: Elnöki beszámoló a 2019. évi tevékenységekről, ágazati eredményekről  

előadó: Szép Imre, elnök  
 

2. 10.20-10.40: 2019. évi költségvetés elszámolása (beszámoló a meghívóhoz mellékelve, ha-
tározat)  
előadó: Molnár Györgyi, titkár 
 

3. 10.40-11.10: 2020. évi munkaterv és költségvetés tervezése (terv a meghívóhoz mellé     
kelve, határozat) 
előadó: Molnár Györgyi, titkár  
 

4. 11.10–12.10: Alapszabályt módosító javaslatok megvitatása (javasolt módosításokat a   
meghívóhoz mellékeljük, valamint a BTT honlapján is megtekinthetők, hatá-
rozat) 
ea: Szép Imre, elnök; Molnár Györgyi, titk; Dr. Kismarton Judit, ügyvéd 
 

5. 12.10 -    Egyebek; Ebéd kezdete 
 

Határozatképtelenség esetén a közgyűlés új időpontja 2020. szeptember 24. 10.30 óra, azonos hely-
színen, azonos napirenddel. A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határo-
zatképes. A közgyűlésen videókonferencia útján történő megjelenés nem lehetséges.  
Közgyűlésen a tag képviseletét ellátó személy: a közgyűlés időpontjában a cégjegyzékben szereplő 
képviselő vagy az általa (együttes képviselet esetén általuk) teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy 
közokiratban meghatalmazott személy lehet; magánszemély esetén a magánszemély vagy az általa teljes 
bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban meghatalmazott személy lehet. A Magyar Tojóhib-
rid-tenyésztők és Tojástermelők Szövetségének Alapszabályzata értelmében (X./1.) egy tag legfeljebb 
kettő másik tag képviseletét láthatja el írásbeli meghatalmazás útján. 
 

Kérjük, hogy részvételi szándékát legkésőbb 2020. szeptember 21. 12:00 óráig legyen 
kedves jelezni a kristof.beata@magyarbaromfi.hu e-mail címen. 

 
 

Budapest, 2020. szeptember 09. 
 

Üdvözlettel: 
 

Szép Imre 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 Kerek-

egyháza 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. 
 

 
 


