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MEGHÍVÓ
az UKRÁN NUKLEÁRIS TÁRSASÁG
ELŐADÁSÁRA
Ukrajna nukleáris ipara - aktuális állapot és a fejlesztési perspektívák
Elődadó: Lavrenov Danila, az Ukrán Nukleáris Társaság titkára
Az előadás helyszíne:
Az előadás időpontja:

KFKI 26. ép. 1. em. Tanácsterem
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.
2018. május 15., kedd kb. 16.30 óra

Az angol nyelvű előadás megtartására – a Magyar Nukleáris Társaság meghívására – a MNT tisztújító
közgyűlésének, a közgyűlésre vonatkozóan kiküldött meghívóban meghirdetett program szerint, a két
választási forduló közötti szünetben kerül sor.
Az Ukrán Nukleáris Társaság képviselőinek meghívása egyben köszönetnyilvánítás arra vonatkozóan,
hogy a 2017-ben, az MNT – azon belül elsősorban a FINE – által szervezett csernobili látogatás
létrejöttében és sikeres megvalósításában közreműködtek.
Az előadás időpontjának meghatározását befolyásolta, hogy az MNT közgyűlésének összehívására
vonatkozó szabályok megváltoztak a hatályos Ptk. szerint. Ennek következményeként már nincs
lehetőség arra, hogy a közgyűlés a tagság szavazásra jogosult felének plusz egy fő, azaz az MNT
esetében kb. 350 fő megjelenésének hiányában a megismételt közgyűlést ugyanarra a napra kitűzhesse.
A megismételt közgyűlésre vonatkozó új szabály szerint „3:191 § Ha a taggyűlés nem volt
határozatképes, a megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlevők által
képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább
három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze. A társasági szerződés három napnál
rövidebb összehívási határidőt előíró rendelkezése semmis.”
Az MNT 2018. évi tisztújító közgyűlésének meghirdetésére az Elnökség döntése alapján a hivatkozott
új előírás figyelembevételével került sor. Mivel a jelen meghívó szerinti előadás megtartását két
alkalommal nem lehet biztosítani, valamint figyelembe véve az MNT közgyűlésein a korábbi években
megjelentek számát, a meghívó szerinti előadás megtartására kizárólag a megismételt közgyűlés
időpontjának meghirdetett 2018. május 15-én kerül sor.
Az előadásra minden érdeklődőt tisztelettel meghívunk. Egyben előre is köszönjük, hogy a jelen és a
Közgyűlési meghívó figyelmes áttekintésével hozzájárul a tisztújító közgyűlés és a tervezett előadás
sikeres lebonyolításához.
Budapest, 2018. április 10.
Ördögh Miklós Gábor
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