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Magyarországi Kuvik Oltalmi Egyesület 

címe: 1045 Budapest, Virág utca 11. X. 58. 

Nyilvántartási száma: 01-02-0014960 

Jegyzőkönyv  

I. A szerv neve: (a válasz aláhúzandó) 

a. közgyűlés           b. elnökség              c. kuratórium             d. egyéb: 

II. Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra), helye: 

2018.10.07. 14:00 óra, 1045 Budapest, Virág utca 11. lépcsőház – nem határozatképes, mivel 

nem jelent meg az Alapszabályban előírt számú tag. 

Határozatképes Megismételt közgyűlés: 

2018.10.07. 14:15 óra, 1045 Budapest, Virág utca 11. lépcsőház 

III. Az ülésen jelen vannak az alábbi személyek: (jelenlévő, valamint – ha képviselő útján 

jár el – képviselője neve és lakóhelye vagy székhelye, és – ha a jelenlévőt nem azonos számú 

szavazat illeti meg – a jelenlévőt megillető szavazatok száma, továbbá nem természetes 

személy esetén az eljáró képviselő képviseleti minősége.) 

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint, mindenki azonos szavazati joggal. 

IV. Az ülésen jelen lévők levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és (kizárólag közgyűlés 

esetében) két jegyzőkönyvet hitelesítőt választanak. 

Levezető elnök neve: Csortos Csaba Ádám 

Jegyzőkönyvvezető neve: Tóth-Bejkhard Attila 

Jegyzőkönyv hitelesítők neve (közgyűlés esetén): 

 Horváth Endre 

 Birinyi Boglárka 

Szavazatszámláló bizottság (amennyiben az ülés azt választott) tagjainak neve: nem 

választott. 

11/2018. (10.07.) Közgyűlési határozat: a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a jelölteket 

V. Levezető elnök a határozatképesség vizsgálata során a megjelentek számára 

tekintettel megállapítja, hogy az ülés/közgyűlés (a válasz aláhúzandó) 

a. határozatképes 

b. nem határozatképes 



2/10 

VI. Napirend 

Napirendi pontok: 

1. Egyesületi Alapszabály módosítás 

2. Vezetőség tisztújítása az új Alapszabály alapján 

12/2018. (10.07.) Közgyűlési határozat: a Közgyűlés 10/10 arányban egyhangúlag a fenti 

napirendi pontokat elfogadja. 

VII.Határozathozatal 

 

1. napirendi pont 

Egyesületi Alapszabály módosítása 

Csortos Csaba Ádám egyesületi elnök előadja, hogy az adminisztratív feladatok ellátásának 

elősegítése érdekében titkárt szeretne kineveztetni, ehhez az egyesületi Alapszabály 

módosítása szükséges. A Vezetőség összetételére vonatkozó szabályok módosítása lehetővé 

teszi több tisztség betöltését azzal a kitétellel, hogy legalább három személyből kell állnia a 

testületnek, illetve a két képviseleti joggal rendelkező tisztségre (elnök, főtitkár) egy személy 

nem választható.   Ezen felül a javaslat apróbb technikai módosításokat tartalmaz, hogy adott 

esetben lehessen kérni a bíróságtól a közhasznúsági státusz megállapítását. 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

13/2018. (10.07.) Közgyűlési határozat: A Közgyűlés nyílt szavazással 10/10 arányban 

egyhangúlag elfogadja az Alapszabály módosítását. A módosítások jegyzékét a Melléklet 

tartalmazza. 

2. napirendi pont 

Vezetőség megválasztása az új Alapszabály alapján  

Csortos Csaba Ádám bejelenti, hogy az előző napirendi pontban elfogadott módosítások miatt 

szükséges a Vezetőség újraválasztása. A titkári tisztségre Tóth-Bejkhard Attilát jelöli, míg a 

többi tag változatlan beosztással végzi el feladatát, ő maga egyszerre látná el az elnöki és a 

madárgyűrűzési szakmai vezetői feladatokat. A Vezetőség új mandátumának végére 2023. 

szeptember 30.-at javasolja. 

Levezető elnök ennek megfelelően felkéri a jelölteket, hogy nyilatkozzanak a jelöltség 

elfogadásáról, akik köszönettel elfogadják a jelölést. 

Csortos Csaba Ádám levezető elnök javasolja, hogy a Vezetőség tagjairól egy szavazással, 

titkos módon szavazzanak. 

14/2018. (10.07.) Közgyűlési határozat: A Közgyűlés nyílt szavazással 10/10 arányban 

egyhangúlag úgy dönt, hogy a Vezetőség tagjairól egy szavazással, titkos módon szavaz.. 

Miután több kérdés vagy hozzászólás nem hangzott el, Csortos Csaba Ádám levezető elnök 

arra kéri a jelenlévőket, hogy titkos szavazással, papíron az „IGEN/NEM/TARTÓZKODOM” 

szavak közül az egyiket egyértelműen leírva egy edénybe dobják be és szavazzanak a 

Vezetőség összetételéről. 
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15/2018. (10.07.) Közgyűlési határozat: A Közgyűlés előtt megszámlált szavazással 10 igen, 

0 nem, 0 tartózkodás mellett az Egyesület Közgyűlése úgy dönt, hogy a Vezetőség tagjainak az 

alábbi személyeket választja 2023. szeptember 30-ig tartó hatállyal: 

 Csortos Csaba Ádám (egyesületi elnök, madárgyűrűzési szakmai vezető) 

 Tóth-Bejkhard Attila (egyesületi titkár) 

 Hámori Dániel (természetvédelmi szakmai vezető) 

 Horváth Endre (társadalmi kapcsolatokért és kommunikációért felelős vezető) 

 Hámori Ottó Rezső (terepi operatív feladatokért felelős vezető) 

Egyéb napirendi pont, hozzászólás nem volt, a levezető elnök ezért a közgyűlést berekesztette. 

Kelt: Budapest, 2018.10.07. 

Aláírások: 

 ….........................................… ….........................................… 

 Csortos Csaba Ádám Tóth-Bejkhard Attila 

 levezető elnök jegyzőkönyvvezető 

 ….........................................… ….........................................… 

 Horváth Endre Birinyi Boglárka 

 jegyzőkönyv hitelesítő tag jegyzőkönyv hitelesítő tag 

Tanú: Tanú: 

neve: neve: 

lakóhelye: lakóhelye: 

személyi igazolvány száma: személyi igazolvány száma: 



4/10 

Melléklet a 13/2018. (10.07.) Közgyűlési határozathoz 

Sorszám 
Alapszabály 

pontja 

Változás 

típusa 

Régi szöveg, vagy a módosítás 

tartalma 
Új szöveg 

1 5. Módosítás 

Az Egyesület tevékenységei az alábbiak, 

amelyek – bár jelenleg nem közhasznú 

minősítésű az Egyesület – egyes 

jogszabályokban közfeladatként is 

szerepelnek: 

Az Egyesület tevékenységei az alábbi egyes jogszabályokban 

közfeladatként is szerepelnek: 

2 7. a. pont Módosítás 

a jelen Alapszabályban nem szabályzott 

kérdésekben a 2011. évi CLXXV. törvény 

vonatkozó passzusai szerint jár el; 

a jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az 

egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 

CLXXV. törvény (Ectv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó passzusai szerint jár 

el; 
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3 8.1. pont Módosítás 

A módosítás tartalma: a tagsági jogviszony 

megszűnésének részletes szabályai külön 

alpontokba kerülnek 

[…] 

A tagsági jogviszony megszűnik: 

• a tag kilépésével, 

• a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével, 

• a tag kizárásával, 

• a tagsági jogviszony felmondásával. 

Egyesület döntéshozó szerve a Közgyűlés. A tagok az éves 

Közgyűlésen számoltatják be a Vezetőséget, hagyják jóvá az éves 

Beszámolót és mellékleteit, fogadják el a következő évi 

Költségvetést és Működési tervet. 

Az Egyesület tagjai közvetlenül titkosan választják meg a 

Vezetőséget, köztük az Elnököt és a Titkárt. Az tagok 50%-a + 1 

fő együttesen jogosult egy vezetőségi tagot, beleértve az Elnököt 

is, visszahívni. Új vezetőségi tag személyére bármely tag 

javaslatot tehet, ha betöltetlen bármely vezetőségi tisztség. 

4 8.1.1. pont Új pont  

8.1.1. Tag kilépése, halála, jogutód nélküli megszüntetése 

 

A tagsági jogviszonyát a tag az Egyesület vezetőségéhez címzett 

írásbeli nyilatkozatával bármikor, indokolás nélkül 

megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának a 

vezetőséghez történő megérkezése napján szűnik meg. A tagsági 

jogviszony természetes személynél a halál napjával, jogi 

személynél a jogutód nélküli megszűnésról szóló jogerős bírósági 

döntés nyilvántartásba vételével szűnik meg. 
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5 8.1.2. pont Új pont  

8.1.2. A tagsági viszony felmondása 

 

A vezetőség egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással 

felmondhatja a tagsági viszonyt, ha egy éven keresztül elmaradt a 

tagdíj megfizetésével. A tagdíj megfizetésének elmulasztása miatt 

a tag jogviszonya csak akkor mondható fel, ha a legalább egy 

éves mulasztás elteltét követően a vezetőség írásban – 

póthatáridő tűzésével és a jogkövetkezményekre, azaz a 

felmondásra történő figyelmeztetéssel – felszólította a 

tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül 

is eredménytelen maradt. A vezetőségnek tájékoztatnia kell a 

tagot arról, hogy írásban lemondhat a tagsági jogviszonyról. A 

megszűnés időpontja a vezetőségi határozat meghozatalától 

számított 30 nap. 

6 8.1.3. pont Új pont  

8.1.3. Kizárás az egyesületből 

 

A vezetőség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja 

az Egyesület tagjai közül azt a tagot, aki jelen alapszabály 

rendelkezéseit vagy a Közgyűlés határozatát súlyosan vagy 

ismételten sértő magatartást tanúsít. 
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7 8.1.4. pont Új pont  

8.1.4. A kizárásra és felmondásra vonatkozó eljárási szabályok 

 

A kizárási, illetve felmondási eljárást bármely tag vagy egyesületi 

szerv kezdeményezésére a vezetőség folytatja le. A kizárási 

eljárásban a tagot az elnökség ülésére meg kell hívni, azzal a 

figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére 

történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt 

nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési 

lehetőséget. A felmondási eljárásban biztosítani kell az írásbeli 

védekezés lehetőségét. Az ülésen a tag képviselővel is 

képviseltetheti magát. A tag kizárását, illetve a felmondást 

kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell 

ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás, felmondás 

alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a 

jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A vezetőség a 

kizárásról, felmondásról szóló határozatot a tagkizárási, illetve 

felmondási eljárás megindulásától számított 30 napon belül 

meghozza és 5 napon belül igazolható módon közli az érintett 

taggal. A kizárt, felmondott tag a kizárást, felmondást kimondó 

elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 

napon belül az Egyesület Közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A 

Közgyűlés a fellebbezés tárgyában a kézhezvételtől számított 15 

napon belül nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A 

Közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 

8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett 

taggal. A Közgyűlés határozata ellen az egyesület székhelye 

szerinti törvényszéken per indítható. 
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8 8.4. pont Módosítás 

Az Egyesület operatív működését a jelen 

Alapszabály 4. pontjában körülírt célok, 

feladatok 

elérése, ellátása érdekében az öttagú 

Vezetőség irányítja.  

[…] 

A vezetőség 5 tagjából 4 tag a következő 

tisztségeket viseli: 

[…] 

A Vezetőség ötödik tagja az Elnök.  

[…] 

A vezetőségi tag a visszahívásról szóló 

határozatot a tudomásszerzéstől számított 

30 napon belül a bíróságon támadhatja 

meg, amennyiben ezt nem teszi meg a 

visszahívás érvénybe lép. 

Az Egyesület operatív működését a jelen Alapszabály 4. 

pontjában körülírt célok, feladatok elérése, ellátása érdekében a 

Vezetőség irányítja. Döntési hatásköre teljeskörű.  

A Vezetőség az alábbi tisztségviselőkből áll: 

1. Elnök; 

2. Titkár; 

3. Madárgyűrűzési szakmai vezető; 

4. Természetvédelmi szakmai vezető; 

5. Társadalmi kapcsolatokért és kommunikációért felelős vezető; 

6. Terepi operatív feladatokért felelős vezető. 

A Vezetőség minimális létszáma három fő, egy vezetőségi tag 

több tisztséget is elvállalhat azzal a kikötéssel, hogy az elnöki és 

a titkári tisztséget külön személyeknek kell betölteni. Minden 

vezetőségi tag egy szavazati joggal rendelkezik.[…] 

A vezetőségi tag a visszahívásról szóló határozatot a 

tudomásszerzéstől számított 30 napon belül, a tag kizárására 

vonatkozó módon fellebbezhet a Közgyűlésnek címezve, 

amennyiben ezt nem teszi meg a visszahívás érvénybe lép. Az 

eljárás módjára a tag kizárására vonatkozó szabályok szerint kell 

eljárni. 

9 8.5. pont Módosítás 

Az Elnök az Egyesületet hivatalos és 

társasági iratokon aláírásával és az 

Egyesület domborbélyegzőjével jegyzi. 

Az Elnök az Egyesületet hivatalos és társasági iratokon 

aláírásával és az Egyesület dombor-, vagy tintabélyegzőjével 

jegyzi. 
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10 8.6. pont Új pont  

8.6. Titkár 

 

A Titkár feladata az Elnök akadályoztatása vagy felkérése esetén 

az Egyesület képviselete, illetve az Egyesülettel kapcsolatos 

adminisztrációs feladatok ellátása. Képviseleti joga önálló és 

általános. Megválasztására, visszahívására, illetve az Egyesület 

jegyzésére az Elnökre vonatkozó szabályok az irányadóak. 

11 10.1. pont Módosítás 

Egyesületi Közgyűlést évente egy 

alkalommal kell összehívni. Az 

összehívásról és a napirend előzetes 

közléséről normál esetben az Elnök köteles 

gondoskodni általánosságban a honlapon, 

valamint személyre szólóan írásban vagy 

email-címlista alapján a kitűzött időpontot 

minimum három héttel megelőzően. 

Egyesületi Közgyűlést évente legalább egy alkalommal kell 

összehívni. Az összehívásról és a napirend előzetes közléséről 

normál esetben az Elnök köteles gondoskodni általánosságban a 

honlapon, valamint személyre szólóan írásban vagy email-

címlista alapján a kitűzött időpontot minimum 15 nappal 

megelőzően. 

12 10.4. pont Új pont  

10.4. Meghatalmazás 

 

A Közgyűlésre a szavazati joggal rendelkező tag meghatalmazást 

adhat másik szavazati joggal rendelkező tagnak, amely csak 

meghatározott Közgyűlésre lehet érvényes. Egy tag legfeljebb 

négy (4) meghatalmazást fogadhat el. A meghatalmazást a polgári 

perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (továbbiakban: 

Pp.) szerinti közokiratba vagy teljes bizonyító erejű 

magánokiratba kell foglalni. A meghatalmazást legkésőbb a 

Közgyűlés kezdetéig meg kell küldeni az Elnökségnek. A papír 

alapon megküldött okiratot a Közgyűlési anyagok részeként, az 

elektronikus úton küldött okiratokat külön adathordozón úgy kell 

tárolni, hogy egyértelműen kitűnjön, melyik Közgyűlési ülésre 

adták a meghatalmazást. Minden egyébre az irat- és 

anyagtárolásra szolgáló szabályok (12. fejezet) az irányadóak. 
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13 11.1. pont Kiegészítés 

 […]A vezetőség — legalább évi egy — 

ülését az Elnök hívja össze igazolható 

módon, hogy az ülés előtt legalább 5 nappal 

a vezetőségi tagoknak az Egyesületnek 

bejelentett e-mail címére a napirendet is 

tartalmazó meghívót küld. 

[…] A vezetőség — legalább évi egy — ülését az Elnök hívja 

össze igazolható módon, hogy az ülés előtt legalább 5 nappal a 

vezetőségi tagoknak az Egyesületnek bejelentett e-mail címére a 

napirendet is tartalmazó meghívót küld. A tisztújítással 

megválasztott új Vezetőség az azt megválasztó Közgyűlés napján 

alakuló ülést tart. […] 

14 14.4. pont Kiegészítés 
A módosítás tartalma: A kiegészítendő pont 

végére új rendelkezés kerül. 

[…]  A rendelkezési joggal felruházott vezetőségi tag e jogkör 

gyakorlása során önállóan képviseli az Egyesületet. 


