Magyar Vadászgörény Klub
Közgyűlés Jegyzőkönyv
1330 Budapest, Pf. 75.
Honlap: http://www.mvk.hu
Telefon: 06 70 555 07 07
E-mail: info@mvk.hu

Készült: a Magyar Vadászgörény Klub 2007. június 9-én 10.30 órakor megkezdett megismételt közgyűlésén.
Gasparin Balázs üdvözli a jelenlevőket, megnyitja a közgyűlést.
Gasparin Balázs felkéri a jelenlevőket, hogy a levezető elnök személyét szavazzák meg, melyre javasolja saját
magát (Gasparin Balázst). Veres Györgyné felszólal, hogy a levezető elnök a vitába nem szólhat bele, ezért nem
javasolja Gasparin Balázs levezető elnökségét. Független személyként Szabó László neve merül fel. A közgyűlés
egyhangúlag megszavazza Szabó Lászlót levezető elnöknek.
A levezető elnök felkéri a jelenlevőket, hogy a jegyzőkönyv vezetésére, illetve a szavazatszámláló bizottságra
jelentkezzenek. A jegyzőkönyv vezetését Wiechner Boglárka vállalja, melyet a jelenlevők egyhangúan
elfogadnak.
Szavazatszámláló és jegyzőkönyv hitelesítő bizottságba Dankó Nicolette és Nagy Attila jelentkezik, melyet a
jelenlevők egyhangúan elfogadnak.
A levezető elnök felkéri a szavazatszámláló bizottságot, hogy állapítsa meg, hány rendes tag van jelen, és ez az
egyesület rendes tagjainak hány százalékát teszi ki.
A szavazatszámláló bizottság megállapítja, hogy 5 rendes tag van jelen, amely a rendes tagok 28%-a van jelen, a
megismételt közgyűlés határozatképes.
A levezető elnök ismerteti a tervezett napirendi pontokat:
Rendes tagok felvétele
Rendes tagok visszaminősítése
Elnökségi beszámoló a 2006-os évre vonatkozólag
Csoportvezetők beszámolója a 2006-os évről
Regionális csoportok beszámolója
Pénzügy
Tisztségek megválasztása
SZMSZ módosítás
Tervek a 2007.-es évre
Egyéni felszólalások
Veres Györgyné jelezte felszólalási szándékát a 8–as ponttal kapcsolatban, véleménye szerint: Nem lehetséges
az SZMSZ módosítása, mivel nincs jelen elegendő rendes tag. Jogász telefonos megkérdezésével
bebizonyosodott, hogy az SZMSZ módosítására van lehetőség.
A 6-os pontnál felmerült a pénztáros távolléte, illetve a pénzügyi beszámoló hiánya, így telefonon keresztül
kapott információt a közgyűlés arról, hogy a pénzügyi beszámoló nem készült el, ezt a közgyűlés megvitatja.
Felmerül a közgyűlésen résztvevő rendes tagok között a napirendi pontok megváltoztatása, Veres Györgyné
felszólalása, majd ismételt jogi tanács kérése következményeként a napirendi pontok nem változtak, majd a
közgyűlés egy ellenszavazattal (Veres Györgyné kivételével) elfogadta a napirendi pontokat.
1. Rendes Tagok felvétele
Gasparin Balázs összefoglalja a rendes tagok feladatait, velük szemben támasztott elvárásokat, majd ismerteti az
általa rendes tagnak javasolt személyeket:
Molnár Szabina
Buda Edina Orsolya
Szabados Sára
Pallér Edina
Csonka Anita
Szeberényi Krisztina
Molnár Eszter
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Dankó Nicolette
Nagy Attila
Matécsa Zsolt
Matécsa Zsoltné
Kolmann Gabriella
Prepuk Mariann
Felmerült még a következő két személy rendes tagsága:
Wiechner Boglárka
Kerekes Frigyes
A rendes tagok 2 érvénytelen szavazattal, 3 támogatással elfogadta a következő tagok rendes tagságát:
Molnár Szabina
Buda Edina Orsolya
Szabados Sára
Pallér Edina
Csonka Anita
Szeberényi Krisztina
Molnár Eszter
Dankó Nicolette
Nagy Attila
Matécsa Zsolt
Matécsa Zsoltné
Kolmann Gabriella
Prepuk Mariann
A rendes tagok 2 érvénytelen szavazattal, 3 nem szavazattal nem szavazta meg a következő tagok rendes
tagságát:
Wiechner Boglárka
Kerekes Frigyes
A szavazatszámláló bizottság megállapítja, hogy 13 szavazattal rendelkező tag van jelen.
Kerekes Frigyes 12.20 órakor elhagyta a közgyűlést.
2. Rendes tagok visszaminősítése
Gasparin Balázs a következő rendes tagok pártoló taggá való visszaminősítését javasolja:
Csernai Katalin
Molnár Ágnes
Pócza Jenő
Szabó Henriett
Dr. Faluhelyi Magdolna
Bégány Katalin
Földi Beatrix
Bódiné Törjék Tünde
Indoklása szerint a fennt nevezett személyek nem végeznek aktív munkát a klubban. Mivel a rendes tagság
feltétele a klubban végzett aktív tevékenység, így ezen személyek Gasparin Balázs javaslata alapján ne legyenek
rendes tagok.
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Prepuk Marianna a következő rendes tag pártoló taggá való visszaminősítését javasolja, mivel nem végez aktív
munkát a klubon belül. Mivel a rendes tagság feltétele a klubban végzett aktív tevékenység, így Prepuk
Marianna javasolja a rendes tag visszaminősítését:
Veres Györgyné
Bődiné Törjék Tünde nem szavazott, pénzügyi okok miatt kilépett a klubból, a kilépését írásban benyújtotta
Gasparin Balázsnak.
A rendes tagok a felsorolt rendes tagok visszaminősítését egyhangúlag elfogadta:
Csernai Katalin
Molnár Ágnes
Pócza Jenő
Szabó Henriett
Dr. Faluhelyi Magdolna
Bégány Katalin
Földi Beatrix
Bódiné Törjék Tünde
A rendes tagok a felsorolt rendes tagok visszaminősítését egy tartózkodással elfogadta:
Veres Györgyné
A szavazatszámláló bizottság megállapítja, hogy 11 szavazattal rendelkező tag van jelen.
3. Elnökségi beszámoló a 2006-os évről
Gasparin Balázs ismerteti az elnökség 2006 évi tevékenységét: A klub kiemelkedő céljának tekinti a
törzskönyvezés elfogadtatását Magyarországon, valamint a tenyésztés szabályozását, és államilag elfogadott
formába öntését.
Fontos a kereskedésekben való állattartás szabályozása.
A klub 2007-től jogosult működési támogatásra.
Veres Györgyné, Veres Bernadett és Bődiné Törjék Tünde 12.56-kor elhagyja a közgyűlést.
A közgyűlés a beszámolót egyhangúlag elfogadta.
4. Csoportvezetők beszámolója
Bírói Testület
Gasparin Balázs ismerteti a bírói testület működését. Folyamatban van az állami elismertetés, és a bírói képzés.
A közgyűlés a beszámolót egyhangúlag elfogadta.
Bolt
Jobban Beáta ismerteti a bolt működését, mely a klub vállalkozási tevékenységét szervezi, elsősorban görényes
felszerelések árusításával. Decemberben indult el a webshop. A klub nagykereskedésekkel szerződhet, így
nagykereskedelmi áron juthat hozzá a termékekhez. A bevétel a klubba van visszaforgatva, azaz a vásárló a
klubot támogatja.
A jogi feltételek megfelelőek, erre a klub külön figyel, emiatt a postázás (csomagküldő szolgálat) nem megoldott
a jelen helyzetben.
Jobban Beáta hangsúlyozza, hogy nincs raktárkészlet, nagyon gyakran a megrendelés után szerzi be a klub az
árut.
Wiechner Boglárka javasolt helységet az áruk tárolására.
A közgyűlés a beszámolót egyhangúlag elfogadta.
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Görénymentés
Zentai Bernadett elmondja, hogy fontos cél, hogy a mentett görények egészségügyi ellátásban ne szenvedjenek
hiányt, szocializálódjanak, valamint fontos a „mit kell tudni a görényekről” szórólap terjesztése.
Köszönetet mond a befogadó gazdik munkájáért.
Jövőbeni tervek: a regionális és budapesti csapat közötti kommunikáció fellendítése, dokumentációk fontossága,
költségek az adóügyben.
A közgyűlés a beszámolót egyhangúlag elfogadta.
Informatika
Gasparin Balázs röviden ismerteti a honlappal kapcsolatos terveket, jelenlegi munkákat.
A közgyűlés a beszámolót egyhangúlag elfogadta.
Ismeretterjesztés
Gasparin Balázs elmondja, hogy az elnökség a csoport működését emberhiány miatt felfüggesztette.
Rendezvények
Jobban Beáta ismerteti a klub rendezvényeken való résztvételét.
A TIT-ből a klub kilépett, valamint az MVK nem kíván megjelenni a közeljövőben az irányelveivel ellentétes
állatbörzéken.
A közgyűlés a beszámolót egyhangúlag elfogadta.
Sajtókapcsolatok
Zentai Bernadett ismerteti a sajtóval való kapcsolattartás részleteit.
A közgyűlés a beszámolót egyhangúlag elfogadta.
Törzskönyvezés
Ármán Adrienn nincs jelen, Gasparin Balázs ismerteti a csoport működését. Gasparin Balázs elmondja, hogy
Ármán Adrienn a továbbiakban nem tudja vállalni a csoport vezetését.
A közgyűlés a beszámolót egyhangúlag elfogadta.
5. Regionális csoportok beszámolója
Fábián Csilla 14.58 órakor elhagyta a közgyűlést
Pécsi regionális csoport
Szeberényi Krisztina ismerteti a regionális csoport működését.
A közgyűlés a beszámolót egyhangúlag elfogadta.
A miskolci csapat nem volt jelen a közgyűlésen
Gasparin Balázs javasolja, hogy a közgyűlés 30 napot adjon a miskolci regionális csoportnak a beszámoló
pótlására, melyet az elnökségnek kell benyújtani.
A közgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
6. Pénzügyi beszámoló
A pénztáros (Kolarovszki-Sipiczki János) nincs jelen, a beszámolót nem juttatta el a közgyűlésre. Gasparin
Balázs javasolja, hogy a közgyűlés 30 napot adjon a pénzügyi beszámoló pótlására, melyet az elnökségnek kell
benyújtani.
A közgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
7. Tisztségviselők megválasztása
Mivel lejárt az elnökség mandátuma, új elnökség megválasztása szükséges. Gasparin Balázs felveti, hogy ha a
klub megszavazza, szívesen vállalja továbbra is az elnök feladatát. Javasolja továbbá Zentai Bernadettet,
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valamint Dankó Nicolettet vagy Nagy Attilát. Nagy Attila nem vállalja a feladatot. Zentai Bernadett és Dankó
Nicolette vállalja a feladatot.
Továbbá szavazni kell a pénztárosról és a csoportvezetőkről, melyen nem javasol változtatást Gasparin Balázs.
Titkos szavazás eredményeképp(ahol feltüntettük a neveket, és a feladatokat) a következő tisztségek lettek
megszavazva:
Elnök: Gasparin Balázs
Elnökségi tag: Zentai Bernadett
Elnökségi tag: Dankó Nicolette
Pénztáros: Kolarovszki-Sipiczki János
Sajtófelelős: Zentai Bernadett
Adminisztrátor: Matécsa Zsoltné Edit
Törzskönyvezés: Gasparin Balázs
Bolt: Jobban Beáta
Rendezvényszervezés: Jobban Beáta
Görénymentés: Zentai Bernadett
8. SZMSZ módosítása
Gasparin Balázs a meghívóban közöltekhez képest levő javaslatokat tesz a változtatásokra, melyeket a közgyűlés
egyenként, egyhangúlag elfogad. A végleges változat csatolva.
Csonka Anita, Szeberényi Krisztina és Molnár Eszter 17.10-kor elhagyta a közgyűlést..
9. Tervek a 2007.-es évre
Az eddigi napirendi pontokban összefoglalta a közgyűlés a terveket, a témákhoz kapcsolódóan a tervek
megvitatásra kerültek.
10, Egyéni felszólalások
Nincsenek egyéni felszólalások.
A jegyzőkönyv 2007. június 9-én 17 óra 16 perckor lezárva.
Kelt: Budapest, 2007. június 9.

Gasparin Balázs
Elnök

Szabó László
Levezető elnök

Wiechner Boglárka
Jegyzőkönyv-vezető

Dankó Nicolette
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Nagy Attila
Jegyzőkönyv-hitelesítő
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