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Meghí vó  

A Magyar Kukorica Klub Egyesület Közgyűlésére  

Dátum és időpont: 2014. december 2., d.e. 11. óra 
Helyszín: 2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2. 
(Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont, 5-ös tanácsterem, Kastély) 

Tisztelt Tagtársunk!  
A Magyar Kukorica Klub Egyesület a fenti időpontban és helyszínen tartja 2014. évi rendes közgyűlését, 
melyre minden egyesületi tag megjelenését elvárja. A Közgyűlés nyilvános. 
Felhívom a tagság szíves figyelmét, hogy amennyiben az adott időpontban nem lesz jelen az 
érvényességhez szükséges szavazati arányt képviselő taglétszám (50%+1 = 51 fő), a Közgyűlést 
ugyanazon a napon 11 óra 15 percre, változatlan napirenddel, ismét összehívom! 
Az újonnan összehívott közgyűlésen új napirendi pontok felvétele nem lehetséges. 
Kőszárhegy, 2014. november 14. 

Dr Szieberth Dénes, elnök 
REGISZTRÁCIÓ 

Napirend: 
1. Megnyitó 
2. A házigazda köszöntője 
3. Levezető elnök, jegyzőkönyv-vezető és hitelesítők megválasztása 
4. A 2013.-évi végleges mérleg ismertetése 
5. A 2013.-évi végleges mérleg elfogadása (szavazás) 
6. A 2014.–évi tevékenységek bemutatása, az eredmények ismertetése és értékelése, 

kapcsolatos kérdések megválaszolása 
7. A beszámoló elfogadása (szavazás) 
8. A 2014. évi várható gazdasági eredmény ismertetése előzetes mérleg-adatok és a még 

várható teljesülések becslése alapján 
9. A 2015.-évi pénzügyi és tevékenységi terv ismertetése és elfogadása (szavazás) 
10. Tagsági ügyek tárgyalása 
11. A Felügyelő Bizottság beszámolója és a beszámoló elfogadása (szavazás) 

12. Egyebek 
 
A Közgyűlés előtt 9 órától sajtótájékoztatót tartunk a Top20 Fajtakísérleti és Fajtainformációs program 2014. évi 
eredményeiről, a Szegedi Gabonakutató Nonprofit Kft.-vel közösen folytatott toxikus kukorica csőbetegség-kutatások 
vizuális bírálatának eredményeiről, valamit a VI. Kukorica Termésverseny eredményeiről. Az eredményeket ismertetik: Dr 
Árendás Tamás, Dr. Mesterhézy Ákos és dr. Szieberth Dénes. 
A sajtótájékoztatót követően 10 órától szakmai tanácskozás keretében az augusztus végén tett amerikai tanulmányút 
résztvevői beszámolnak tapasztalataikról.  

 
Kérjük a Közgyűlés résztvevőit, vegyenek részt a sajtótájékoztatón és a szakmai tanácskozáson is! 

A napi program 13 órakor kezdődő ebéddel zárul, melyre a megjelenteket szeretettel várjuk! 
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