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Készült a Magyar Vadászgörény Klub 2008. június 14-én 10.30 órakor megkezdett
megismételt közgyűlésén. (Jelenléti ív csatolva – 1. melléklet.) (Taglista csatolva – 2.
melléklet.)
Gasparin Balázs üdvözli a jelenlevőket, megnyitja a közgyűlést és megállapítja a
határozatképességet.
Gasparin Balázs felkéri a jelenlevőket, hogy a levezető elnök személyére tegyenek javaslatot.
Jobban Beáta javasolja, hogy a közgyűlés bízza meg Dávid Pétert levezető elnöknek.
Dávid Péter a feladatot elfogadja.
A jelenlevők egyhangú szavazással elfogadják a javaslatot.
A levezető elnök felkéri a jelenlevőket, hogy a jegyzőkönyv vezetésére tegyenek javaslatot.
Gasparin Balázs javasolja, hogy közgyűlés bízza meg Wiechner Boglárkát jegyzőkönyvvezetőnek.
Wiechner Boglárka a feladatot elfogadja.
A jelenlevők egyhangú szavazással elfogadják a javaslatot.
A levezető elnök felkéri a jelenlevőket, hogy a jegyzőkönyv hitelesítői feladatra tegyenek
javaslatot.
Gasparin Balázs javasolja, hogy közgyűlés bízza meg Nagy Viktóriát és Szeltner Pétert a
jegyzőkönyv hitelesítésével.
Nagy Viktória a feladatot elfogadja.
Szeltner Péter a feladatot elfogadja.
A jelenlevők egyhangú szavazással elfogadják a javaslatot.
A levezető elnök felkéri a jelenlevőket, hogy a szavazatszedői feladatra tegyenek javaslatot.
Gasparin Balázs javasolja Szabóné Zentai Bernadettet szavazatszedő bizottság elnökének,
Halász Editet és Fábián Csillát pedig tagoknak.
Szabóné Zentai Bernadett a feladatot elfogadja.
Halász Edit a feladatot elfogadja.
Fábián Csilla a feladatot elfogadja.
A jelenlevők egyhangú szavazással elfogadják a javaslatot.
Levezető elnök felkéri a szavazatszedő bizottságot, hogy állapítsa meg a határozatképességet.
A szavazatszámláló bizottság megállapítja, hogy 9 rendes tag van jelen, ez a rendes tagok
43%-a, a megismételt közgyűlés határozatképes.
A levezető elnök felkéri a jelenlevőket, hogy a napirendi pontokat egyenként szavazzák meg.
Levezető elnök ismerteti a tervezett napirendi pontokat (lásd csatolva – 3. melléklet).
Gasparin Balázs az egyéni felszólalások napirendi ponton belül szót kér a regionális
csoportok utazási támogatásával kapcsolatban, valamint egy fegyelmi bizottság felállításával
kapcsolatban.
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Prepuk Marianna az egyéni felszólalások napirendi ponton belül kér szót személyiségi jogok
megsértésével kapcsolatban.
A napirendi pontokat a tagok egyenként egyhangúlag elfogadják.
Első napirendi pont: Az elnökség beszámolója, előadó: Gasparin Balázs
A levezető elnök felkéri Gasparin Balázst, hogy ismertesse a beszámolót.
Gasparin Balázs beszámol az elnökség 2007 évi munkájáról (csatolva – 4. melléklet).
A közgyűlés a beszámolót 5 igen szavazattal és 4 tartózkodással elfogadta.
Második napirendi pont: A csoportok beszámolója, előadó: csoportvezetők
A levezető elnök felkéri Jobban Beátát, hogy ismertesse a rendezvényszervezés csoport
beszámolóját.
Jobban Beáta beszámol a rendezvényszervezés csoport 2007 évi munkájáról (csatolva – 5.
melléklet).
11.30-kor megérkezik Molnár Henrietta és Tóth-Szabados Sára rendes tagok, valamint Tóth
Zsolt és Labancz Georgina.
A levezető elnök felkéri az újonnan érkezetteket, hogy mivel a beszámoló elejét nem
hallották, tartózkodással szavazzanak a beszámoló elfogadásakor.
Prepuk Marianna, Szabados Sára és Gasparin Balázs hozzászól.
Jobban Beáta reagál.
A közgyűlés a beszámolót 5 igen szavazattal és 6 tartózkodással elfogadta.
A levezető elnök felkéri Gasparin Balázst, hogy ismertesse a bírói testület beszámolóját.
Gasparin Balázs beszámol a bírói testület 2007 évi munkájáról (csatolva, 6. melléklet).
A közgyűlés a beszámolót 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta.
A levezető elnök megállapítja, hogy a törzskönyvi csoport felelős híján nem tud beszámolni –
a csoport korábbi vezetője, Kolmann Gabriella, és tagja, Prepuk Marianna visszaadták a
posztot.
A levezető elnök felkéri Gasparin Balázst, hogy ismertesse az informatikai csoport
beszámolóját.
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Gasparin Balázs beszámol az informatikai csoport 2007 évi munkájáról (csatolva, 7.
melléklet).
A közgyűlés a beszámolót 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta.
A levezető elnök felkéri Zentai Bernadettet, hogy ismertesse a mentés-örökbeadás
beszámolóját.
Zentai Bernadett beszámol a mentés-örökbeadás csoport 2007 évi munkájáról (csatolva, 8.
melléklet).
A közgyűlés a beszámolót 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta.
A levezető elnök felkéri Jobban Beátát, hogy ismertesse a kreatív csoport beszámolóját.
Jobban Beáta beszámol a kreatív csoport 2007 évi novemberig végzett munkájáról (csatolva,
9. melléklet).
A közgyűlés a beszámolót 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta.
Diricziné Imre Magdolna vezeti a csoportot 2007 novemberétől, az ő beszámolójára nincs
lehetőség. Gasparin Balázs javasolja, hogy a jegyzőkönyvhöz legyen csatolva Diricziné Imre
Magdolna novemberi és decemberi, elnökségnek küldött beszámolója. (csatolva, 10.
melléklet)
Harmadik napirendi pont: A regionális csoportok beszámolója, előadó: regionális
vezetők
A levezető elnök felkéri Szabados Sárát, hogy ismertesse a miskolci csoport beszámolóját.
Szabados Sára beszámol a miskolci csoport 2007 évi munkájáról (csatolva, 11. melléklet).
A közgyűlés a beszámolót 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta.
A levezető elnök javasolja, hogy mivel Szeberényi Krisztina nincs jelen, a beszámolót az
elnökség részére köteles benyújtani 30 napon belül, és az elnökség fogadja el. Az elnökség
köteles a beszámolót publikusan elérhetővé tenni a tagok számára.
A közgyűlés a javaslatot 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta.
Negyedik napirendi pont: A 2006 évi pénzügyi beszámoló, előadó: Gasparin Balázs
A levezető elnök felkéri Gasparin Balázst, hogy ismertesse a 2006 évi pénzügyi beszámolót.
Gasparin Balázs elmagyarázza, hogy a 2007 évi közgyűlés a 2006 évi pénzügyi beszámoló
elfogadását az elnökségre bízta, így a beszámolót a tájékoztatás érdekében ismerteti.
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Gaparin Balázs ismerteti az Egyesület 2006 évi pénzügyi beszámolóját. (csatolva, 12.
melléklet).
Ötödik napirendi pont: A 2007 évi pénzügyi beszámoló, előadó: Gasparin Balázs
A levezető elnök felkéri Gasparin Balázst, hogy ismertesse a 2007 évi pénzügyi beszámolót.
Gaparin Balázs ismerteti az Egyesület 2007 évi pénzügyi beszámolóját. (csatolva, 13.
melléklet).
A közgyűlés a beszámolót 7 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta.
Hatodik napirendi pont: Az Alapszabály és az SZMSZ egyes pontjainak értelmezése,
előadó: Gasparin Balázs
A levezető elnök felkéri Gasparin Balázst, hogy ismertesse a napirendi pont tartalmát.
Gasparin Balázs kiosztja és ismerteti a jelenleg érvényes Alapszabályt (érvényes 2005 június
4-től), Szervezeti és Múködési Szabályzatot (érvényes 2007. június 9-től) és Etikai Kódexet
(érvényes 2005 június 4-től). (csatolva, 14., 15., 16. melléklet)
Gasparin Balázs ismerteti az Alapszabály és SZMSZ kiemelt részeit, és megmagyarázza
köznapi nyelven azok értelmezését. (csatolva, 17. melléklet).
Gasparin Balázs ismerteti a 2007 április 12-ei közgyűlés érvényességével kapcsolatos
részleteket. (csatolva, 18. melléklet)
Gasparin Balázs kéri, hogy a honlapon megjelent nyilatkozatát a közgyűlés csatolja a
jegyzőkönyvhöz. (csatolva, 19. melléklet)
Kilencedik napirendi pont: Székhely módosítás, előadó: Gasparin Balázs
A közgyűlés tévesen a kilencedik napirendi ponttal folytatta. Gasparin Balázs ismertette, hogy
bár alapszabály módosítás nem lehetséges, de az Egyesület működéséhez feltétlenül
szükséges a székhely módosítás, így kéri a közgyűlést, hogy szavazzák meg a módosítást, és a
bíróságot, hogy érvényesítse azt. A régi székhelyet tulajdonosa eladja, így az a továbbiakban
nem áll az egyesület rendelkezésére.
Gasparin Balázs új székhelynek az 1088 Budapest, Szentkirályi utca 34. IV/3-t javasolja.
A közgyűlés a javaslatot 9 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadja.
A sorrendi hiba észlelése utána a napirend a megfelelő időben ismét tárgyalásra került.
Hetedik napirendi pont: A rendes és pártoló tagi státuszok rendezése, előadó: Gasparin
Balázs
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A levezető elnök felkéri Gasparin Balázst, hogy ismertesse a napirendi pont tartalmát.
Gasparin Balázs ismerteti, hogy rendes tagi kérelmet Halász Edit, Fábián Csilla és Diricziné
Imre Magdolna adott be. Felkéri őket, hogy nyilatkozzanak a görények érdekében végzett, és
az Egyesületen belüli munkáról.
Halász Edit ismerteti eddigi munkáját. (csatolva, 20. melléklet)
Fábián Csilla ismerteti eddigi munkáját. (csatolva, 21. melléklet)
Diricziné Imre Magdolna nincs jelen. Helyette Gasparin Balázs ismerteti eddigi munkáját.
Jobban Beáta kiegészíti Diricziné Imre Magdolna ismertetését.
A levezető elnök javaslata, hogy mivel Diricziné Imre Magdolna nincs jelen, és tagságának
elfogadásáról nem tud nyilatkozni, ezért a közgyűlés bízza meg az elnökséget Diricziné Imre
Magdolna rendes taggá való kinevezésével.
A közgyűlés a javaslatot egyhangúlag megszavazza.
Szabados Sára ismerteti, hogy Labancz Georgina több, mint egy éve tagként tevékenykedik, a
2007 évi tagdíjat is befizette, ami a Miskolci beszámolóból is látható, viszont adminisztrációs
okokból az elnökséghez nem érkezett be a belépési nyilatkozata, emiatt pártoló tagnak nem
választották meg. Emiatt a 6 hónapos pártoló tagsága, amely a rendes tagsághoz szükséges
lenne, nincs meg. A levezető elnök javasolja, hogy a közgyűlés bízza meg az elnökséget az
adminisztrációs hiba kivizsgálásával, valamint a közgyűlés bízza meg az elnökséget Labancz
Georgina rendes taggá való kinevezésével.
A közgyűlés a javaslatot egyhangúlag megszavazza.
Mivel szavazatszedő tagok kerülnek szavazásra, ezért a közgyűlés a levezető elnök javaslatára
ideiglenesen új szavazatszedőket választ meg helyettük.
Jobban Beáta javasolja Járfás Nikolettet és Szabados Sárát.
Járfás Nikolett a feladatot elfogadja.
Szabados Sára a feladatot elfogadja.
A közgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadja.
A levezető elnök megjegyzi, hogy a szabályzatok értelmében titkos szavazást kell tartani,
valamint kétharmados többség szükséges az elfogadáshoz.
A szavazatszedő bizottság kiossza, majd összegyűjti a szavazólapokat.
Szabóné Zentai Bernadett ismerteti a szavazás eredményét.
A közgyűlés Halász Editet egyhangúlag rendes taggá választja.
A közgyűlés Fábián Csillát egyhangúlag rendes taggá választja.
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Nyolcadik napirendi pont: Tisztségviselők megválasztása
A levezető elnök felkéri a tagságot, hogy tegyenek javaslatot az Elnök személyére.
Halász Edit javasolja Jobban Beátát, valamint Szabóné Zentai Bernadettet.
Fábián Csilla javasolja Gasparin Balázst.
Jobban Beáta a feladatot elvállalja.
Szabóné Zentai Bernadett a feladatot jelenleg nem vállalja, de hozzáfűzi, hogy elnökségi
feladatot továbbra is szívesen vállal.
Gasparin Balázs a feladatot jelenleg nem vállalja, mivel csalódott a tagokban, de hozzáfűzi,
hogy elnökségi feladatot továbbra is szívesen vállal.
A levezető elnök megjegyzi, hogy a szabályzatok értelmében titkos szavazást kell tartani.
A szavazatszedő bizottság kiossza, majd összegyűjti a szavazólapokat.
Szabóné Zentai Bernadett ismerteti a szavazás eredményét.
A közgyűlés 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással megszavazza Jobban Beátát a Magyar
Vadászgörény Klub elnökének.
A levezető elnök felkéri a tagságot, hogy tegyenek javaslatot az Elnökség tagjainak
személyére, valamint a pénztáros, és az adminisztrátor személyére.
Gasparin Balázs javasolja Szabóné Zentai Bernadettet elnökségi tagnak.
Szabóné Zentai Bernadett javasolja Gasparin Balázst elnökségi tagnak.
Gasparin Balázs a feladatot elvállalja.
Szabóné Zentai Bernadett a feladatot elvállalja.
Gasparin Balázs javasolja Schmidtné Beszedics Anikót adminisztrátornak. Gasparin Balázs
benyújtja Schmidtné Beszedics Anikó elfogadói nyilatkozatát a közgyűlésnek (csatolva, 22.
melléklet).
Gasparin Balázs javasolja magát pénztárosnak. Megjegyzi, hogy ez a pozíció nem
összeférhetetlen az elnökségi pozícióval.
A levezető elnök megjegyzi, hogy a szabályzatok értelmében titkos szavazást kell tartani.
A szavazatszedő bizottság kiossza, majd összegyűjti a szavazólapokat.
Halász Edit ismerteti a szavazás eredményét.
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A közgyűlés 10 igen szavazattal, 3 tartózkodással megszavazza Gasparin Balázst a Magyar
Vadászgörény Klub elnökségi tagjának.
A közgyűlés 10 igen szavazattal, 3 tartózkodással megszavazza Szabóné Zentai Bernadettet
a Magyar Vadászgörény Klub elnökségi tagjának.
A közgyűlés 10 igen szavazattal, 3 tartózkodással megszavazza Gasparin Balázst a Magyar
Vadászgörény Klub pénztárosának.
A közgyűlés 10 igen szavazattal, 3 tartózkodással megszavazza Schmidtné Beszedics Anikót
a Magyar Vadászgörény Klub adminisztrátorának.
A levezető elnök felkéri a tagságot, hogy tegyenek javaslatot a csoportvezetők és regionális
vezetők személyére.
Gasparin Balázs javasolja, hogy a pozíciókban ne történjen lényeges változás.
Javasolja Szeberényi Krisztinát Pécsi vezetőnek.
Javasolja Tóth-Szabados Sárát Miskolci vezetőnek.
Javasolja Jobban Beátát rendezvényszervezés csoportvezetőnek.
Javasolja Gasparin Balázst bírói testületi csoportvezetőnek.
Javasolja Diricziné Imre Magdolnát kreatív csoportvezetőnek.
Javasolja Szabóné Zentai Bernadettet mentés-öröbeadási csoportvezetőnek.
Gasparin Balázs javasolja, hogy az informatika csoport kerüljön megszüntetésre, mint
csoport.
A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a javaslatot.
A közgyűlés megvitatja a törzskönyvi csoport vezetőjének feladatait.
Gasparin Balázs javasolja, hogy egy szervezésben és adminisztrációban jártas személy legyen
megválasztva a törzskönyvi csoport vezetőjének, azzal a feltétellel, hogy szakmai tanácsadó
kerül kijelölésre mellé.
A közgyűlés 10 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadja a javaslatot a törzskönyvi csoport
vezetői struktúrájára.
Gasparin Balázs javasolja a törzskönyvi csoport vezetőjének Halász Editet.
Tóth-Szabados Sára a feladatot elvállalja.
Jobban Beáta a feladatot elvállalja.
Gasparin Balázs a feladatot elvállalja.
Diricziné Imre Magdolna a feladatot elvállalja.
Szabóné Zentai Bernadett a feladatot elvállalja.
Halász Edit a feladatot elvállalja.
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A levezető elnök megjegyzi, hogy a szabályzatok értelmében titkos szavazást kell tartani.
A szavazatszedő bizottság kiossza, majd összegyűjti a szavazólapokat.
Szabóné Zentai Bernadett ismerteti a szavazás eredményét.
Buda Edina 15 óra 25 perckor elhagyja a termet.
A közgyűlés 10 igen szavazattal, 2 tartózkodással megszavazza Szeberényi Krisztinát a
Magyar Vadászgörény Klub Pécsi vezetőjének.
A közgyűlés 10 igen szavazattal, 2 tartózkodással megszavazza Tóth-Szabados Sárát a
Magyar Vadászgörény Klub Miskolci vezetőjének.
A közgyűlés 9 igen szavazattal, 3 tartózkodással megszavazza Gasparin Balázst a Magyar
Vadászgörény Klub bírói testületi csoportvezetőjének.
A közgyűlés 8 igen szavazattal, 4 tartózkodással megszavazza Jobban Beátát a Magyar
Vadászgörény Klub rendezvényszervezés csoportvezetőjének.
A közgyűlés 9 igen szavazattal, 3 tartózkodással megszavazza Szabóné Zentai Bernadettet a
Magyar Vadászgörény Klub mentés-örökbeadás csoportvezetőjének.
A közgyűlés 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással megszavazza Diricziné Imre Magdolnát a
Magyar Vadászgörény Klub kreatív csoportvezetőjének.
A közgyűlés 8 igen szavazattal, 4 tartózkodással megszavazza Halász Editet a Magyar
Vadászgörény Klub törzskönyvi csoportvezetőjének.
Kilencedik napirendi pont: Alapszabály módosítás, előadó: Gasparin Balázs
A levezető elnök felkéri Gasparin Balázst, hogy ismertesse a napirendi pont tartalmát.
Gasparin Balázs ismerteti, hogy bár alapszabály módosítás nem lehetséges, de az Egyesület
működéséhez feltétlenül szükséges a székhely módosítás, így kéri a közgyűlést, hogy
szavazzák meg a módosítást, és a bíróságot, hogy érvényesítse azt. A régi székhelyet
tulajdonosa eladja, így az a továbbiakban nem áll az egyesület rendelkezésére.
Gasparin Balázs új székhelynek az 1088 Budapest, Szentkirályi utca 34. IV/3-t javasolja.
A közgyűlés egyhangúlag megszavazza a javaslatot.
Tizedik napirendi pont: 2008-as tervek megbeszélése
A levezető elnök felkéri Jobban Beátát, hogy ismertesse a napirendi pont tartalmát.
Jobban Beáta ismerteti az Egyesület 2008 évi terveit.
Tizenegyedik napirendi pont: Egyéni felszólalások, előadó: Gasparin Balázs
A levezető elnök felkéri Gasparin Balázst, hogy ismertesse a regionális csoportok utazási
támogatásával kapcsolatos felszólalását.
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Gasparin Balázs javasolja, hogy a Magyar Vadászörény Klub regionális tagjainak
közgyűlésre való felutazását és hazautazását a klub, készpénzfizetési számla ellenében,
csoportonként max. 2 fő erejéig megtérítse.
A közgyűlés megvitatja a javaslatot.
A közgyűlés egyhangúlag megszavazza a javaslatot.
A levezető elnök felkéri Gasparin Balázst, hogy ismertesse a fegyelmi bizottság felállításáról
való felszólalását.
Gasparin Balázs javasolja, hogy a közelmúltban történtek kivizsgálására, az egyes tagok
szabálysértő magatartásának kivizsgálására, intézkedési jogkör nélkül fegyelmi bizottságot
állítson fel egy elnökkel, és két taggal. A fegyelmi bizottság feladata a történtek diszkrét
kivizsgálása, a bizonyítékok összegyűjtése, majd a bizonyítékok elnökség felé való
továbbítása.
A közgyűlés a javaslatot megvitatja.
A közgyűlés 3 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 6 tartózkodással elutasítja a javaslatot.
Jobban Beáta javasolja az Etikai Kódex kibővítését. A levezető elnök javasolja, hogy a tagok
2 hónapon át írásban az elnökség felé jelezzék módosítási javaslataikat, amit az elnökség
megvitat, és a következő közgyűlésre módosítási javaslatként a közgyűlés felé előterjeszt.
A közgyűlés a javaslatot egyhangúlag megszavazza.
Prepuk Mariann felszólal. Véleménye szerint a Gasparin Balázs által interneten publikált
nyilatkozat, mivel név szerint említi őt, ezért sérti a személyiségi jogait.
A közgyűlés a felszólalásra nem reagál.
A közgyűlés 2008. június 14-én 16 óra 35 perckor berekesztve, a jegyzőkönyv lezárva.

Dávid Péter
Levezető elnök

Wiechner Boglárka
Jegyzőkönyv vezető

Nagy Viktória
Jegyzőkönyv hitelesítő

Szeltner Péter
Jegyzőkönyv hitelesítő
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Szabóné Zentai Bernadett
Szavazatszedő bizottság elnöke

Halász Edit
Szavazatszedő bizottsági tag

Fábián Csilla
Szavazatszedő bizottsági tag
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