MEGHIVÓ
Tisztelt Egyesületi Tagunk!
A Magyar Versenyjogi Egyesület vezetősége tisztelettel meghívja Önt éves rendes
közgyűlésére, illetőleg határozatlanképtelenség esetén megismételt közgyűlésére.

A közgyűlés időpontja: 2017. május 16. napjának 14.00 órája,
Helyszíne: a Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.)
földszinti konferencia terme.
Határozatlanképtelenség esetére megismételt közgyűlés kerül megtartásra azonos
helyszínen és azonos napirenddel, melynek kezdő időpontja: 2017. május 16.
napjának 15.00 órája. Felhívjuk a figyelmét, ha a közgyűlés első időpontja
határozatképtelen, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő
ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. A közgyűlés
várható időtartama két óra.
A Közgyűlés első időpontja és a megismételt időpont között az Egyesület a
Technische Universität München német professzorát, Christoph Ann-t hívta meg.
Professzor Úr " EU TradeSecret Directive (2016/943) - Transposition into German
Law " címmel tartja meg szakmai előadását angol nyelven, melyhez tolmácsolást
nem biztosítunk. Professzor Úr előadását követően Horváth M. András és Kocsi
Márton kollégáink tartanak rövid szakmai előadást a genfi LIDC konferencia
tudományos eredményeinek bemutatásáról. Christoph Ann professzor úr, illetőleg
Horváth M. András és Kocsi Márton kollégáink előadása nyilvános. A közgyűlés nem
nyilvános.
A jogi személy tagok képviseletében eljáró személyek esetében kérjük, hogy a
közgyűlésen való képviseletük igazolásáról – szükség esetén a rendes és
megismételt közgyűlésre is kiterjedő meghatalmazás útján - intézkedni
szíveskedjenek.
A Közgyűlés napirendje:
1.
A levelezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, szavazatszámlálók és a jegyzőkönyv
hitelesítő tag megválasztása;
2.
Az Egyesület elnökének megnyitója;
3.
Főtitkári szakmai beszámoló a 2016-os évről;
4.
Az Ellenőrző Bizottság beszámolója a 2016-os évről;
5.
Főtitkári és pénzügyi, illetőleg Ellenőrző Bizottsági beszámolókról szóló
határozattervezetről szavazás
6.
Tájékoztató az Alapszabály módosításának szükségességéről és az
Alapszabály módosítás pontjairól;

7.
Közgyűlés határozata az Alapszabály hatályos szövegének az előterjesztés
szerinti módosításáról
8.
A Felügyelőbizottság tagjainak jelölése és a Felügyelőbizottság tagjainak
megválasztása;
9.
Tagdíjfizetési határozat módosítása tiszteletbeli tagok tagdíjfizetési
kötelezettségének eltörlésére.
A jelen meghívó kézhezvételétől számított 5 napon belül bármely tag és az
egyesület szervei a vezetőségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés
indokolásával.

Budapest, 2017. április 28.
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