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MEGHÍVÓ
Magyar TDM Szövetségi
Közgyűlésre

Tisztelt Tagság!
Alulírott Semsei Sándor, a Magyar TDM Szövetség (székhelye: 2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22.; a
továbbiakban: Szövetség) elnökének (a Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület) képviseletében eljárva
ezúton tisztelettel értesítem a Szövetség tagjait, hogy a Szövetség 2017. szeptember 05. napján
(kedden) 10.30 órakor a Lurdy Konferencia-és Rendezvényközpont 1. számú termében (1097
Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.) rendkívüli közgyűlést tart.
A Közgyűlés napirendje az alábbiak szerint alakul:
1. A közgyűlés megnyitása, a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása;
2. Beszámoló az elmúlt hónapok történéseiről, tevékenységeiről,
3. Beszámoló a Magyar TDM Szövetség elkövetkezendő terveiről, különös tekintettel a TDM
menedzser képzés szervezésére, valamint a minőségmenedzsment rendszer
bevezetésének szükségességére
4. Nagy Júlia alelnök MIDMAR Kft. –ben történő megbízatásának megszűnésére tekintettel az
elnökség új tagjának megválasztása
5. Egyebek
Az Alapszabálynak megfelelően a közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultak több
mint fele jelen van. A közgyűlésen az alapító és a rendes tagok bírnak egy-egy szavazati joggal. A szavazati
jogot a tagok nevében az egyes tagok cégjegyzésre jogosult képviselői, vagy a megbízó tagok cégjegyzésre
jogosult képviselői által aláírt, eredeti, bélyegzővel ellátott meghatalmazottjuk útján gyakorolhatják. Erre
a célra a meghívóhoz csatoltan küldjük a javasolt meghatalmazás mintát.
A 4. napirendi pont kapcsán tájékoztatom a tisztelt tagságot, hogy a jelöléseket a megüresedett alelnöki
pozícióra legkésőbb a közgyűlésen lehet megtenni. A jelöltek az Alapszabály rendelkezései értelmében
kizárólag a Szövetség tagjai közül kerülhetnek ki; a jelöltek a szavazást megelőzően kötelesek megjelölni
azt a természetes személyt (a jogi személy jelölt vezető tisztségviselőjét, TDM menedzserét, vagy
munkaszervezet-vezetőjét), aki a jelölt megválasztása esetén az elnökségi tagsággal járó feladatokat el
fogja látni. A törvényben és az Alapszabályban meghatározott kizáró és összeférhetetlenségi okok sem a
jogi személy jelölttel, sem a jogi személy képviseletében az elnökségi tagi feladatokat ellátó természetes
személlyel szemben nem állhatnak fenn. A jelöltekre titkos szavazással, szavazólapok segítségével lehet
majd szavazni, az új elnökségi tagot három éves határozott időtartamra választja meg a közgyűlés. A
megválasztáshoz egyszerű többség kell; az lesz a megválasztott elnökségi tag, aki legalább a szavazatok
több mint felét kapja meg; ha ilyen jelölt az első körben nincs, akkor a két legtöbb szavazatot kapott jelölt
tekintetében új szavazást kell tartani.
Amennyiben a közgyűlésen megjelent tagok száma az előírtnál alacsonyabb, úgy 2017. szeptember 05én (kedden) 11.00 órakor azonos helyszínen megismételt közgyűlést tartunk, amely megismételt
közgyűlés az alapszabály rendelkezéseinek megfelelően a megjelent tagok számára tekintet nélkül
határozatképes.
A szavazati joggal rendelkező tagok a napirendi pontok módosítására irányuló esetleges indítványaikat,
illetve a közgyűléssel kapcsolatos egyéb indítványaikat a meghívó kézbesítésétől számított 3 (három)
napon belül jogosultak írásban, megfelelő indokolással ellátva benyújtani a Szövetséghez.
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A közgyűlés fontosságára való tekintettel megjelenésükre feltétlenül számítunk.
Budapest, 2017. augusztus 24.
Tisztelettel:

_________________________
Magyar TDM Szövetség
képv.: Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület elnök
képv.: Semsei Sándor elnök
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