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A MAGYAR FÜRDŐSZÖVETSÉG  

TAVASZI KÖZGYŰLÉSÉRE 
 

 

 

 

 

 

A Magyar Fürdőszövetség 2016. évi tavaszi közgyűlését a 

Választmány 

2016. május 24-25-re hívja össze Algyőn  

 

 

 

 

Helyszín:  

Levendula Hotel 
6750 Algyő, Téglás utca 151. 
www.levendulahotelalgyo.hu 

levendulahotel@algyo.hu 
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Közgyűlés program 
 

2016. május 24. kedd 
Helyszín: Levendula Hotel (6750 Algyő, Téglás utca 151.) 

 

12.00 - 13.30 Regisztráció 

 

13.30-15:00 Közgyűlés 

Megnyitó és köszöntő 
Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja 2016. május 24. 14:00, a 

megismételt közgyűlés változatlan napirenddel a szavazásra jogosultak számától függetlenül 

határozatképes.  

 

Napirendi pontok: 

1. Jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők választása 

2. Napirend elfogadása  

3. Ügyvezető elnöki beszámoló a 2015. évi tevékenységről, továbbá az 

előző közgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről 

4. Szakbizottsági elnökök beszámolója a 2015-ös év tevékenységéről, 

továbbá a 2016. évi szakbizottsági munkatervek bemutatása 

5. 2015. évi pénzügyi beszámoló ismertetése, felügyelő bizottság 

beszámolója a 2015-ös év gazdálkodásáról 

6. Ügyvezető elnök ismertetője a 2016. évi munkatervről, választmány által 

kijelölt célokról 

7. 2016. évi költségvetés előterjesztése 

8. Új tagok felvétele 

9. Egyebek 

 

15:00-17:00  

Szakbizottsági ülések 

 

17.30 

Szakmai bemutató az algyői Borbála Fürdőben 

 

19.00 

Vacsora a Levendula Hotel éttermében 
 

 

2016. május 25. szerda 
Helyszín: Levendula Hotel (6750 Algyő, Téglás utca 151.) 

 

09:30-12:00 

Szakmai Konferencia 

 

12:30 

Ebéd 
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Általános információk 

 

Kérjük, hogy részvételi szándékát legkésőbb 2016. május 12-ig jelezni 

szíveskedjék az info@furdoszovetseg.hu e-mail címen a pontos részvételi 

létszám, résztvevők nevének és a számlázási cím megjelölésével.  

 

A közgyűlés költségeinek fedezésére részvételi díjat kérünk befizetni, melynek 

összege  

Magyar Fürdőszövetség tagjai részére: 9.000,- Ft+ÁFA 

Tagsággal nem rendelkezők részére:  15.000,- Ft+ÁFA 

 

Az ár tartalmazza a közgyűlésen, a konferencián, a 2016. május 24-én szervezett 

vacsorán és a május 25-én szervezett ebéden való részvételt. A számlát a 

jelentkezést követően elektronikus úton küldjük el a megadott címre, kérjük a 

számla összegét a konferenciát megelőzően május 20-ig rendezni.  

 
Algyőn az elérhető szálláshelyek száma korlátozott, ajánljuk a jelentkezők figyelmébe az 

alábbi szálláshelyeket Szegeden, ahol hivatkozzanak a közgyűlésre a szállás foglalása 

során: 

1. Novotel **** 

http://www.novotel.com/gb/hotel-2996-novotel-szeged/index.shtml 

2. Dóm Hotel **** 

http://www.novotel.com/gb/hotel-2996-novotel-szeged/index.shtml 

3. Hunguest Hotel Forrás **** Superior 

http://www.hunguesthotels.hu/hu/hotel/szeged/hunguest_hotel_forras/ 

4. Hotel Auris **** 

http://aurishotel.hu/ 

5. Szent János Hotel **** 

http://www.szentjanoshotel.hu/ 

6. Mozart Hotel **** 

http://www.szentjanoshotel.hu/ 

7. Szegedi Partfürdő Kemping és Apartman 

http://www.szegedkemping.hu/hu/apartman  

 

KIÁLLÍTÓK FIGYELEM!  

A konferenciaterem mellett, a központi társalgó helyszínén kiállítási lehetőséget 

biztosítunk! További információ: info@furdoszovetseg.hu  

 

Várjuk mielőbbi jelentkezését, megjelenésére feltétlenül számítunk! 

 

 

Budapest, 2016. április 24. 

 

 

 

Czeglédi Gyula  Dr. Németh István 

    ügyvezető elnök  társadalmi elnök 
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