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JEGYZŐKÖNYV 
 

A MOFTEK 2012.június.09.-én megtartott közgyűléséről  
 

Dobainé Tar Zsuzsanna elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja 10.00-kor, 
hogy a közgyűlés nem határozatképes és a meghívóban jelzett következő időpontra 
10.30-ra újabb közgyűlést hív össze. 
 
Dobainé Tar Zsuzsanna elnök megnyitja a 10.30-ra összehívott ismételt közgyűlést 
és megállapítja, hogy 25 fő tagból 8 fő van jelen a mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
Dobainé Tar Zsuzsanna kéri a közgyűlésen részt vevők hozzájárulását, hogy 
levezető elnöknek személyét hagyják jóvá. 
 
A közgyűlés a levelező elnök személyét egyhangúlag elfogadja, tartózkodás, 
ellenszavazat nincs.  
  
A levelező elnök Meglécz Beátát a jegyzőkönyv vezetésére, Gyetvánné Szűcs Évát 
és Dely Zsoltot a jegyzőkönyv hitelesítésére kéri fel. A nevekről egyenkénti szavazást 
kér. 
 
A közgyűlés a fentiekben kért szavazást követően a jegyzőkönyvvezető, 
hitelesítők személyét nevenkénti szavazással egyhangúlag elfogadja, 
tartózkodás és ellenszavazat nincs. 
 
Ezt követően a levezető elnök a közgyűlési meghívóban előzetesen kiküldött 
napirendi pontok jóváhagyását kéri, illetve megkérdezi, hogy van-e egyéb 
kiegészítés, javaslat. 
Sem kiegészítés, sem javaslat nem érkezik. 
 
A napirendi pontok, illetve azok ismertetési sorrendjét a közgyűlés 
egyhangúlag elfogadja, tartózkodás és ellenszavazat nincs. 
 

 
4. napirendi pont 
Módosítás az Alapszabályban. 
 
A levezető elnök elmondja, hogy a februári közgyűlésen az alapszabályban történt 
változtatás, mely a bankszámla feletti rendelkezési jogra vonatkozik ügyvédi 
értelmezési hiba miatt nem került sem a Bíróság, sem az Ügyészség által 
elfogadásra. A felügyeleti hatóságok által kifogásolt rész az előzetesen kiküldött 
javaslat alábbiakban leírt módon történik javításra: 
 

  IV. fejezet 
Az Elnökség-tisztségviselők 

 
6. A bankszámla feletti rendelkezés esetén, vagy bármely olyan esetben, amikor 

a jogszabály a nyilatkozat érvényességéhez írásbeli alakot kíván, két 
képviseleti joggal felruházott személy aláírása szükséges, Egyesületünkben 
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képviseleti joggal felruházottak: Dobainé Tar Zsuzsanna elnök, Meglécz Beáta 
alelnök, Dely Zsolt.(törlés) 
 

 
6. A bankszámla felett az Elnök önállóan, vagy az alelnökök közül kettő             
együttesen jogosult rendelkezni.(változás). 

 
X. fejezet 

Vegyes rendelkezések 
 

2. Az Alapszabály jelen szövegét az Alakuló Közgyűlés helyszínén 2008. január-
26-án fogadta el. Az Alapszabályt az Egyesület közgyűlése 2008 december 6-
án illetve jelen alkalommal, 2011. január 30-án módosította. Az 
alapszabályban történt ismételt változtatásokat az Egyesület Közgyűlése 
2011. október 22-én módosította, illetve 2012. február 11-i közgyűlésén 
megváltoztatta. Jelen Alapszabályt ezen szerkezetben az Egyesület 
Közgyűlése 2012. június 09-én fogadta el.(változás) 

 

Az alapszabályban történt módosításokat a közgyűlés elé elfogadásra terjeszti fel az  
elnök. 
 
A  közgyűlés az alapszabályban kezdeményezett módosításokat a pontosan 
felsorolt fejezetek, szövegmódosítások, törlések felsorolását követően     
egyhangúlag elfogadta, tartózkodás és ellenszavazat nélkül. 
 
  
5. napirendi pont. 
Egyebek. 
 
Az elnök elmondja, hogy a 2013-as világkiállítással együtt tartott klubkiállítás 
megrendezésére vonatkozó ötletek, javaslatok folyamatosan érkeznek tagjainktól. A 
közgyűlést megelőző napon elnökségi ülést tartottunk, ahol részletesen foglalkoztunk 
a már beérkezett ötletekkel. Megállapodtunk, hogy ezekről tagjainkat folyamatosan 
informálni fogjuk, illetve az elnökségi ülésen az elnökség tagjai között a feladatokat is 
megosztottuk, ez megkönnyíti majd a munkát, mindenki tudni fogja, hogy kihez kell 
fordulnia. Erről tagjainkat e-mailen értesítjük. 
Természetesen a legfontosabb a bíró kérdése, hisz csak azt követően tudjuk 
intenzíven hirdetni nemzetközi szinten is kiállításunkat, ha az már biztos. Sajnos a 
MEOE körüli problémák nem segítik ebben az előre lépést, de szeretnénk erre 
hamarosan végleges választ kapni a bírói testület elnökétől és ez ügyben a 
megkeresést elindítottuk. 
    
Még az idei évben a szlovák klub által kerül megrendezésre az európa speciál 
kiállítás, melyről elnökük egyelőre csak szóban adott tájékoztatást, de reméljük 
hamarosan a nevezési felhívást és a teljes programot is megkapjuk. Ezt követően ezt 
is tagjaink részére megküldjük, illetve az elnökség foglalkozott azzal, hogy, mint 
fajtagondozók különdíjat is fel fogunk ajánlani. 
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Az elnök tájékoztatja még a közgyűlés részt vevőit, hogy a MEOE igen nehéz 
helyzetben van és erről ugyan kapunk tájékoztatást, de sajnos az nem mindig 
kielégítő. A legújabb információ szerint júliusban lesz közgyűlés, ahol talán választ 
kaphatunk nyitott kérdéseinkre.  
Elmondja még, hogy a szeptemberi klubkiállításunkra felkértük bírónak Orcsik István 
urat, aki még nem válaszolt. Amint megérkezik a hivatalos kikéréséről a 
visszaigazolás elkezdjük hirdetni kiállításunkat  és elindítjuk az on-line nevezést is. 
  
Az elnök megköszönte a tagság aktivitását és a közgyűlést bezárta.  
 
 
  
  
Jegyzőkönyv hiteles: 
Budapest, 2012. június. 09. 
 
 
 
Dobainé Tar Zsuzsanna              Meglécz Beáta                    Dobainé Tar Zsuzsanna  
 elnök    jegyzőkönyvvezető   levezető elnök 
 
 
 
Dely Zsolt      Gyetvánné Szűcs Éva  
jegyzőkönyv hitelesítő    jegyzőkönyv hitelesítő 
 


