
KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ 
 

A Magyar Bútor és Faipari Szövetség 1016 Budapest, Krisztina körút 99. 1/116. szám alatti              
székhelyű szövetség rendkívüli közgyűlésére. 
 
A közgyűlés helye: a 2020. évi LVIII törvény szerint elektronikus hírközlési eszközzel            

történő részvétel a „zoom” informatikai rendszeren keresztül. 

A közgyűlés ideje: 2020. október 15. napjának 16,00 órája 
 
Napirend: 

I. Regisztráció, a tagok azonosítása 
II. A Fővárosi Törvényszék 9.Pk.64.809/1990/37. számú végzésének ismertetése és        

teljesítése  
Előterjesztő: Wilheim Gábor a Szövetség elnöke, írásban 

III. Határozat az Alapszabály 1.1. pontjának-, 2.1. pontjának-, 5. pontjának- és a 6.1.            
pont második bekezdésének módosításáról a Fővárosi Törvényszék       
9.Pk.64.809/1990/37. számú végzésének 2. pontja alapján 
Előterjesztő: Wilheim Gábor a Szövetség elnöke, írásban 

IV. Határozat az Alapszabály tisztségekre történő választás szabályainak       
módosításáról a Fővárosi Törvényszék 9.Pk.64.809/1990/37. számú végzésének       
3/b. pontja alapján 

V. Tisztségviselők újraválasztása  
Előterjesztő: Wilheim Gábor a Szövetség elnöke, írásban 

VI. Székhely megváltoztatása 
Előterjesztő: Wilheim Gábor a Szövetség elnöke, írásban 

VII. Lejárt mandátumú tisztségviselők eljárásának jóváhagyása 
Előterjesztő: Wilheim Gábor a Szövetség elnöke, írásban 

VIII. Elnökség létszámának emelése 
Előterjesztő: Wilheim Gábor a Szövetség elnöke, írásban 

 
 

Figyelemfelhívás 
 

■ Határozatképesség: A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagoknak több,          
mint fele jelen van.  

 
Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés a fentiek szerinti módon            
2020. október 15. napján 17,00 órakor kerül megtartásra.  
 
A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévő küldöttek           
számától függetlenül határozatképes. Nem hozható azonban érvényes határozat az         
alapszabály módosításáról, ha a megismételt közgyűlésen a tagok egyötöde nincs jelen. 
 

■ Határozathozatal: A Közgyűlés a határozatait a jelenlévő szavazati joggal         
rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza. A közgyűlésen minden        
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jelenlévő szavazati joggal rendelkező tagnak egy-egy szavazata van. Ha egy tag           
valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a          
határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 

■ Közgyűlési jogok gyakorlása: A tag közgyűlési jogait kizárólag személyesen         
gyakorolhatja, a tagszervezetek pedig képviselőjük útján, az adott cég -, illetve           
más szervezet képviseletére vonatkozó szabályok szerint.  

■ Személyazonosság igazolása: Amennyiben az ügyvezetés a közgyűlésen       
résztvevő tagot-, vagy annak képviselőjét nem ismeri, úgy felhívásra köteles az           
arcképes személyazonosító okmányát jól látható módon bemutatni.  

 
Tájékoztatjuk továbbá a tagokat, hogy a meghívó kézhezvételét követő 8 napon belül a             
napirend kiegészítését kérhetik-, a kiegészítés indoklásával, melyről az Elnökség dönt. 
 
Kelt: Budapest, 2020. szeptember 29. napján 
 
 
 

Wilheim Gábor 
elnök 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


