
A MagyarÚilágítók Országos Szövetsége
2021. máiuu 29-i küldöngyíiléaének

jegyzőkönyve

Időpont: 10.00 (m
Megtam's körülményei (helyszín): Zoom
A küldöttgyűlés helye (helyszíne): join Zoom Meeting
http '//zoom.us/i/92087916369
A te vételhez szükséges izonositó (Meeting ID): 920 5791 6369
Belépési kód (Passcode): 588439 (belépéskor ezt kell beülni)

Ha: 'ui Miklós,
: OSZelnöke

Köszönű : küldöngyűléscn tésztvevóket. A küldöttgyűlés két
szempontból is rendhagyó: egyfelől a jáxványhclyzct és az abból
fnkndó )ogszzbályl kömyezet okán a küldöttgyűlés ma is az online
térben kerül megtzrüsra,másrészt : kiildoztgyűle's 3 elnökének —

kiknek a megbízatása a küldöttgyűlés megbízatásáig tan — 2
hitelesítő ugiánzk a mcgválzsztási'll követően : dsztúiítási részt
megelőzi a könyvvizsgáló megválasztása, a beszámoló
megtárgyalása és hm'mzethozml, ezeket kovetően kezdjuk meg a
uszzúil'u'isL

Az irányadó veszélyhelyzeti kunnányrendelet (: veszélyhelyzet
során a személy- és vagyoncgycsftő szewezetek működésére
vonatkozó eltetó rendelkezések úlbóli bevezetéséről szóló
502/2020 (XI, 16,)) szerint ,,a jngz' ami? tm kije/áll "sem;
túznágwlrú'j: mzeti [: a dántírbaza' f(m/ [dili/, íJ b'xzt'li i/a halál/Jagd
kem úlín'nú ,; (áká'yw'l A figy Vet-Wim MMA-ru (ul! az talat

mg.—m 'mi! ez 'lnírglílu. ]:lcnle'lí ívrtmm 1—le [di-giant, az,/zuhanó!
jimű/eöym/e modemem kell az_ izzo." :lfkhvníku: bírkllzlő Hak/'la
W" "az: unió Ingak mm A Jami/mum az ülés! lme"; wzdlí
tixzmgvinűl'y'aalá. " (45 (3) bek.)

A küldöttgyűlés megtartásának a keretei! : már l'llVltkOZDll

kormányrendelet haúrozzn meg. Nagyon töviden ismerteti azoka
a szabályokat, amelyekből láthztó, hogy miért és mennyiben kell
eltémi az alapszabályban rögzített ,,szukásos" ellátásmndlől.
A Kormányrendelet kimondn, hogy a jogi személy dontésl'lozó
szervének ülése — ideértve küldougyűlést és a részközgyűlés! is -
nem mimo még olyan módon, hogy az a tag személyes
teszvétele't igénydje. (as (1) bek)
A döntéshozó szervnek az ülése a mg elektronikus lu'xközlő eszköz
igénybevételével Lönénő részvételével unhzló meg nkkot is, ha 1
jogi személy létesítő okirata e lehetőségből és annak feltélelekűl
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nem vegy 11 e (endelelbm foglaltaktól eltérően rendelkezik. (35
(2) bek)
Tájékoztatja : küldöttekcL hogy nltőgy am mat : mcghi'vóbm is
fentiytik a figyelmüket, a küldöttgyűléstől felvetel készül

Az ínformztikzi apparátus, n titkitsigi kollégák és i jogi képviselő
a székházban mőzkodnek, mmm csitlakőznak az uléshcz.
Mindenki türelmét kéri ha majd lassabban fog emilm mcnm a
küldőttgyőles lebonyőlitzsn.

KeletiÉn Mint keeelnőle a higyományoknak megfelelően koszönú a
küldöttgyűlést. jó hangulatú anácskozás! kivin.

Hargitai Miklós Szetememegjegyezni. hogy mivel közhasznú ]ogllany a MUOSZ,
igy a teljes jegyzőkönyvet nyilvanos. kell tenni, ezett kén, hogy
ezt mindenkivegye ügyeiembe felszólalásakor. jogilag is helyt kell
eze'et állni i felszólalónak es a MÚOSZ—nek.

Ket-i, hogy minden küldött kapcsolja be a kantetija'e mivel igy
biztosított iz, hogy : szzvazás során a küldöttek aznnosl'ihatók
legyenek, zmely komoly garanciális kérdés. Az online küldöttgyűlés
okan Vahmcnny) szavazás! szavazógéppel végzik el, hiszen a
küldöttek száma miatt a kézfeltartás összeszámolász nehézkes
lenne.
Halámzatképcuég ellenőrzése céljából szavazási rendel el ;!
résztvételről:
Megállapítja, hogy : küldöttgyűléscn elekztnnikus híik" ó eszköz
titjin 64 küldött jelen van a 55 főből, így : küldőttgyőle's
huitozadiépes. (dx. Hajós Anna is jelen Vim, de nem szavazat!)

Az elektmnikus szavaeista figyelemmel szavazztszz'mlálők
kijelölése szükségtelen. a jegyzőkönyvet aliitő kijelölt vezető
tisztségviselő és a megválasztandó két jegyzőkönywezető fogja
ellenőn'zni a gépi szamás etedme'nyeit.

Hargitai Mjklóu
A MÚOSZ Alzpszzbalya értelmében ké! küldött—(árs feladata lesz
a jegyzőkönyv hitelesítése. Az 502/2020 (XL 16.) korm. tendelet a
jegyzőkönyv hitelesítéséről nem rendelkezik, ezen itt eltérés
hiányában az Alapsznbilynak megfelelően kell eljárni,
jegyzőkönyv-hizelesítőknek az clőzcxcs egyeztetések :lapián dr.
Hajós Annát és [Adel—er Pált javasolja, aln'k ezt : felkéxéstmár előzetesen szóban elfogadták.
Kéri e küldönckcv. hogy szmzzanak ! két jegyzőkönyv-hitelesítő
szemelyetől egyszerre.

Szavazás(géyi,l.itkol)
(JAJ—XP! dí ml
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Hatgitai Miklós A szavazást lezitjs és megállapítja 63 fő szamon: 60 igen
szavazattal, 3 unózkoda's mellett jegyzőkönyv—hitelesírőnek dt.
Hajós Annát és ledetet Pali megválasztotta i külddngyúlés.

Hatgitai Miklós A napkend elingzdisa lenne a kovetkező fejadav.
Kikiildött napirend:

1, Levezető elnökökmegvalnsztass,
2. A MÚOSZ könywizsggflójának megválasztása,
3. A 2020—es csztendőxc vonadmzó penzugyi beszámoló

megtáxgyalász és elfogad,-isi, az Ellendtző Bizottság,
valamint a könyvvizsgáló jelenzesének ismetietése,

44 Tisztujitis, ennek ketetében:
s) Egyesülctclnökénú megvilaszta'sa,
b) az Egyesület két alelnökének mcgválnszm'sa.
c) iz Egyesiilet nszteletbeli elnokenek megvalasztasa,
d) s elnökségi tagjinak és 3 póttagjának a megvilasznísa,
e) az Enenótzó Bizottsag elnökének és négy ug'jn'nak a
megválasztása,
t) az Etikai Bizottság elnökének, 14 tagjanak és 3
póttagjának a megvalasztasa,

5, Egyebek.
s z avn: és (gépi, titkos)

Hargitai M. Megiuapitja, hogy ! napirendeta fentiek szennt a kulddttgyi'ile'e 61
Igen szammal, o nem szammal és 1 tartózkodással clfnpdtz
(62 fő szavazott).

Megválasztjuk a küldöttgyűlés levezető :lnökeiL Speciális tisztség
a MÚOSZ—bm,négy évre szól, a személyes teszvétellel unott kül-
döngyűlésckctők vczelik.

Hatgitai Miklós dr. Atpisi Zolu'n, Csakvin Géza és dr. uszld józsef a jelöltek a
küldöttgyűlés elnöki dszuegete
s z a v a z á s (gépi, titkos, önállóan, közös szavazólapon,de

jelöltenként kiílön-ln'llűn)

Hatgitai Miklón Megállapítja, hogy A! zum-2025. évi kűldöugyűlélli ciklusban
a In'ildötlgyűlh 3 elnöke:
65 fő szavaim:
dt. Aipisi Zoltán 55 igen, 1 nem, 1 tartózkodás
Csakva'n' Geza 40 igen, 20 nem, 5 tattózkeda's
dt. László józsef 53 igen, 3 nem, 4 tartózkodás
Mcgválaszm'sukhoz gtatulalt, munkájukhoz ió ege— séget kívánt. A
jitvinyügyi jogszabály előitisa okán a kuldöttgyűlést továbbra is
neki, mint kijelölt vezető usztségviselőnck kell vezetni,
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tcmlészemsen az chlökvn'laszti'isi szakaszban ' személyes
éúntettsége okan — a szót at fogta tdni a mcgválzszmn
küldöttgyűl i elnök egyikének, akinek feladata lesz, hogy ismerten
az elnökjelöltek személyét, és lehetőséget ad személyes
bemumlkozz'sukn illetve elindítja a szavazast.

natgitai Mikló- Visszatén a nsztúj 5 előtti napktndi pontokhoz. Könyvvizsgáló
megvalasztasa. Konyvvizsgáló valasztas okait ismerted (haláleset—
néma főhzjtissal adóznak az elhunyt kónvazsgáló emlékének). A
könyvvizsgálót kata'mzott ídőunamm, egy Év:: valasztkatjikmeg.
Hatátozata' jav/mlm: A MÚOSZ Küldöttgyűlés: Kristóf
Jánosné könyvvizsgálót 1(egy) év időtattanata az egyesület
könyvvizugálóiánzk megválasztotta, a könyvvizsgálóval a
szenődénkötélrc a MÚOSZ tnai kűldőtlgyűléscn
megválasztandó elnökét felingosída m.ooo Ft plusz áfa
díinzásén.

s z a v a z á s (titkon, gép unvazánal)
Hargitai Miklós Mcgállapízjn, hogy a küldöttgyűlés (64 fő szavazott) 55 Igen, 2 nem,

7 tattózkdda's mellett Ktistoflanosné könyvvizsgálót 1 (egy) év
időummra megválasztotta, a fenn hatámzau' javaslatot elfogadta.
A mcgvilaszmn könyvvizsgálónak a munkálához jó egészséget
kívánt.

Hatgitai Mikloa Soton következő napimndi pont: A 2020—as esztendőre vnnmkozó
pénzügyi beszámoló megtárgyzlása és elfogadása, az Ellenőrző
Bizottsag, valamint a könyvvizsgáló jelentésének lsmenetésc.
Kikúldták a küldöttek teszem az írásos dokumentációt. Röviden
kicgészíu' (elnöki beszámoló) mald az Ellenőrző Bizottság lesz
kiegészítő szóbeli tájékoztatást, lta igénylik, majd a hozzászólások,
észtzvetzkk következnek DI. Katsai Gibott kéri, [egye meg
szóbeli értékelését.
A legfontosabb eredménynek azt tattia, hogy a MÚOSZ. a négy év
során mindig kiallt, ha az disagkdkat vigy az disagita'kt sérelem
érte; hogy a gazdálkodást sikerült stabilizalni, és a négy év alatt a
MÚOSZ soha nem szorult ktilsó pénzügyi fotta'sta, nincs
adóssága; hogy sikerült léuckozm egy új szakosztályt a vidéki
újságnak sza'mata, és hogy 2020—ban megfordult a tagletszam
addig" csökkenő ttendje.

dt. Kat-ai Gábor,
az Ellenőrző
bizomág elnők:

A MUOSZ 'E'Jlmőrző Bizottságának jelentése a Küldöttgyűlés
számára 2 MUOSZ 2020. évi gazdálkodásáról

A könyvvizsgáló elhunyta miatt nem kerül! sot a MÚOSZ
pénzügyi beszamolójának és
közhasznúsági mellékletének könywxzsgálam'n.

Cpiv (ix—'Mi



zozoüan folytatódtak . negativ tendenciák, ennek fő oka a
MUOSZ vagyonának korlátoznrt lrasznositliatosága és a gazdaság:
vüsa'gvolt.

A dnanyi üdülő eladásának hatása a guzdálkodásm
Az EE évek óta, visszatérően felhivta a küldő s ügyeknét
arra, hogy miközben a MÚOSZ folyó gnzdilkodisn'l sikerült
,elentósen isvi'tarn nun sikerült megállítani a vagyonfelélést. Ami
olyan összefüggésben is pmblémz, hogy a MÚOSZ nem képez
felújítási alapot, vagyis az ingatlanok jelentősebb feldiitásálioz
nincs tartaléka Mindez az ingatlanok iovóieert felelos
küldöttgyűlés körültekintő döntéseinek fontosságára ln'vtn fel a
Egyeb-net.
A iihmyi üdülő idei eladása két szempontból is iaviria a MÚOSZ
pénzügyi helyzetét. Egyrészt megszün üdülő utáni amomzácio
(mintegy 10 millió fennt), másrésztaz ülő eladásának ellenértéke
befektetés esetei hozamot biztosit a MÚOSZ—nak,

A tihanyi üdülő eladása reven , a csökkenő amortizáció és a
várhatókamatbevételek nansárn _ a következő években ielentósen
javulhat a pénzügyi egyenleg.

Az Ellenőnő Bizottság ielenteset a tagok emailen történt szavaz.-is
kczctébcn 4 szavazna], 1 dlenébcn, 0 tartózkodásmellett fogadták
el.

Hozzászólások a
fenti blnkk
szerint

Kncsi Ilona a taglétszám nlakulz'sixól kerdez, illetve a Kámogztások
szerzésenek fontosságát hangsúlyozza. Szednrekorai volt az üdülő
eladása, es aMÚOSZ nyílvánossága nem kapott rola tajekoztatast,
Hargitai Miklós reagnlása szerint a mglétszám az előző évben
körülbelül 200 favd nott, sok év óta clőszöz. A tihanyi üd- [) ügyét
a dottgyüles ket even át útgyzlu, rninden mozzmam'ról a
küldöttgyűlés döntött, az elnökség előtt: : küldöngyűlésre testálni
az ingatlanról szóló döntésselkapcsolatos jogil.
Vicsek Ferenc szerint a beszámolóból hiányzik a négy clnókségl
tag távozása, maid személyi kérdések fele kanyarodlk.

AHatgirai Miklós ielzi, hogy szemelyi kéxdések (a MUOSZ
alkzlmzzcluait érintően) nem szerepelnek a napirenden.
M. Lengyel Laazlo a nemzetközi kapcsolatokban (elsősorban az
EU-s színtéxen) elvégzett munkárirmened
Laszlo józsef szerint főállású elnökre van szükség.
neer László Tlhmy temájat emlíu', Hargitai Miklóu iclzi, hogy
nincs napirenden, na részletesebben szeretnenek tárgyalni róla,
akkor napirendre kell vetetni
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Hargitai Miklos Köszöni zz eszmeteleket A vitát lezárja.
l-latinnzati jevaalat: A küldöttgyűlea az Ellenőnő
Bizonaitgnak : MÚOSZ mo. évi gazdálkodásáról szóló
jelentését elfogadja.

A Küldöttgyűlés az MÚOSZ 2020. évi egyezetűaltett
beszámolóját, merleget ea eredménykimulalását, vzlamim
ezek részeként a kúzhuzm'uágimelléklete! az eszközök és a
források egyező, 1 371 601 ezet fnnntoe összegével, vilamim
mínusz 26 155 ezet iotintoa eredményével (veulcséggcl)
elfogadja.

Sz:vazás(gépi,titkoa)
Hatgitai Miklós: Megállapítja, hogy a küldőtngyiilea (54 fő sznvnzon) 46 igen 7 nem,

11 tartózkodásmellett a fenti hatam a' javaslatot elfogadta
Haegitai Miklőa Megkezdi a küldöttgyűlés tiszni m'si szzkzszál. Az SzMSz

tendelkeze'set Szelim ,,a tiszn'ijitd k öngyűlésen előszót az
elnökről, az n!:lnókökről, dszteletbdi elnökről, majd azt követően
az elnökség tagjaitól kell szavazni." Majd egyéb tisztsegviaclók
következnek. Ahogy jelezte 12 elnökválasztási résznél a szót itadjz
di. Atpasi Zoltánnak, a külddmgyűlésegy-ik újonnanmegválasztott
elnökének

dx. Arpáaí Zoltán Köszönt, Ket jelale's érkezzen az elnöki pozicióta: alfabetikus
sorrendben:Hztgitai Miklós és Kocsi llona. Ke'iem, hogy a jelöltek
ebben a aonendlaen legyenek szívesek elnökielöhi bcszédelket
megtartani.

Hatgitai Miklőa Érdekképviseleti fókuszú tevékenységre vm szükség. akkot is, ha
elnőkjelőlti ezt a kormány konfmntaeidnak (ekmli. Fontosmk unja a videki
beszéde: iijaagjtók helyzetének javltiait, és azt, hogy a azjtőleniepk

megfelelő képviseletet kapjanak a szervezetben.

Kacsillonn Szednte a MUOSZ vu'lságbm van. Több online eseményre, a
elnőkjeldlti jim'ny után pezsgő székházi elene van szükség. Hisz benne, hogy
benzédc: lehet limogm'sokzt szerezni. A gazdálkodás italakitz'aa'ta ta

vannak elképzelései. Nincs jobb— és baloldali újságírás, nyitni kell,
az online újaagitőknt és a bloggeteket is meg kell szőlitani.

dt. Árpási Zoltán Eltendeli, hogy szavazzanak a két elnökjelölttől.
Szavazáeggőpititkoa)

dt. Árpád Zoltán Megílhpítia, hogy a szavazás eredményeképpen a MUOSZ elndke
a következő 4 év lmamzptt időtartamán: (2025. május 29.) Kocs!



Nem 35 szavazattal. Hargitai Miklós 25 szamitot kapott.
Kocsi Ilona Mcgköszöni : biznlmat
Hargitai Miklós Ktvnszi a szól a kuldöngyűlés elnokétől (megköszuni n munkál):

Folytatja i választást . két nlnlntik megválasztásával: idöliek
alflbctikus sonendben: Acsay Judit, Binknti András, Dévényi
István, Gönczi Mini Én, Huni Vilmos. Házshegyi jános
Káhnán lswin, Kékesi Zsolt, Kcleli Éva /MáLmyMihályné/.
M. Lengyel László, Vicsek Ferenc.
Helyben Vili iclöltség— elfognlis és a icl mégtől való visszalépés
után maradt alelnök—jelöltek végső listája:
Bánkuü András, Gönczi Mán': Éva, Hugitni Miklós,
Lengyel Unió,VicsckFerenc

Sznvnzán(gépidtlms)
Hargitai Miklós Mcgillnpltin, hogy i szavazás eredményeképpen : MUOSZ kettő

alulnöke : következő 4 év hzlámzott időtammn: Gönczi Mária
Éva és Vicsek Futnc.

A szavazatok alnkulnsn:
GöncziMin'n Éva 35 szavazat, Vicsck Ferenc 35 sznvzzzr. Hargitai
Miklós 30 szamit, M. Lengyel László 23, Binkuti András 5
Sznvlzal.

Gntulál,munkájukhoz jó egészsiéget kivin.
Hargitai Miklón Következik a tiszteletbeli dnökválnszti .

,jelöltek nlfnbeu'kus sorrendben: Eötvös Pál ili. és Keleti Evil
/MímiyMihz'lyné/

A jclölmégtől vilC'l vissznlépés miatt Keleti Éva. a únzteletbeli
elnök-idök.

Hargitai Mikló- Ekcndcli : u'szieletbdi elnókoklól : szavazási.
szavuuggépititkoi)

Hugimí Mikló- Mag'llzpítja, hogy : szmzis credményeképpcn:MUOSZKelen
Évát 44 igen, 16 nem és 5 tartózkodás milen : kúldongyűlés :
következő 4 év hntározott időtartama n MÚOSZ tiszteletbeli
elnökének megvilmtottn. Gmmlil, munkájához jó egészséget
kíván

Hzrgimi Miklós Következik n 8 dnökSégi mg és 3 póttag megválasztása. Jelöltck
nlfnbstikus Sorrendben: Acsa judit, Árpisi Zoltán di. Binkuti
Andiis,Bíró Péter dr., Bódi Ávgnes, Csákvári Gézi, Ducsi István,
Dévényi lstvin, Doros )udit, Elek Lenke dn, Eötvös Pál tin,
Gordon Esztet, Gönczi Mini Évi, Halász Géza dr., Hznti
Vilmos. Hugitni Miklós, Hiushegyi jános, Jakubovíts Anna,
Kálmán István, Kárpáti János dr., Kékesi Zsolt, Kelen Evn
/Máuay Mihályné/,Kéri], Tibor, Kucsi noni, László ]ózstfdx.,
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M. lengyel László, Meskó László, Mészáros Mámn, Móza
Kamlin, Nagy Etzse'bet, Falugyai István, Somfai Pétet, Szegő
Anna. Varga G. Gábor, Vásárhelyi Julia, Vicsek Fetenc.

A korábbi pozíciók elnyeréséből fakadóan (többes dszvség—lelolés)
illetve a v'issulépéseket követőcn, Vilamlnt helybeni jelölés—
alfogdást koveióen a végső elnökségi tag-jelöltHm:

Bánkuu' András, dr. Bíró Péter, Bódi Ágneu, Csákván' Géza,
Datcai István, Dévényi István, Dome Judit, dr. Elek Lenke,
Gordon Eiziet, Gyütke Katalin, dr. Halász Geza, Hatgitni
Miklós, Hárshegyi Ja'noe, Jakulmvite Anna, Kálmán István,
iii. Kárpáti János, Kékesi Zsolt, lui-i ]. Tibor, Mészáros
Márton, Somfai Péter, Szegő Anna, Vatga G. Gábor,
Váaáxhelyijúli:

Szavazásugépiűtkmi)
Hargitai Miklón: Megállapitia, hogy :. szavazás eredményeképpen a MUOSZ s

elnökség ngias Gyürke Katalin (38 szavazat), Dévény) lstvz'n (38
szavazat), Hárshegyi jános (38 szavazat), tik. Elek Lenke (37
szivatni), Gordon Esztcí (37 szivuat) Szegő Anna (35 szavazni).
Somfai Pétet (33 szavkznt), Mészáros Márton 33 szavait) és 3
póttagja pedig Hugimi Miklós (30 szavazat), Doms judit (27
szavalt), Csikvin' Geza (u szzvazat) n következő 4 év határozon
időtamnun Gntulil, munkiiuklinz ]Ó egészsége! kíván.

HargitaiMikltsi Ellenótzts Bizottság elnökének megválasztása: jelöltek nlfabetíkus
soumdben: Dévényi István, Hanu Vilmos, Bethlen szás.
Dutkó Sindot László

A korábbi pozíciók elnyeréséből fikadóan (többes tisztség—leli) 5)
illetve ii visszalépéseket követően, vzlaminí helybcni ieln es—

clfoydásr kóvetőcn : végső Ellenőnő Bizottság elnök-jelölt
lista:
Bethlen Timág, Durkó Sándor László,Mel-kó László

Szavazáigenititimi)
Hatgitai Miklós Megillapitin, hogy a szavazás etedmenyeke'ppen a MUOSZ

ellenaizó bizottsági elnök: a következő 4 év nztamzott
időtartam: Meskó lászló.
A szavazás eredmény::
Meskó László 49 szavazni, Bethlen Tamás a, Dutkó SindotLászló
3 szavam Gtatulál, munkájához jó egészséget kiván.

HargimiMiklós Következik az Ellenőxző Bizoma'g négy tagjának a megválasztása.
jelöltek dfibcukus semmiben: Hajós Anna az., HamiVilmos,



M. Vadas Zsuzsi, Meskó László, Nagy Etzse'bet, Enyedi Nagy
Mihály dIi, Szántó István,Vicsek Ferenc, Wúl Zoltán.

A kotiblii pozíciók dnyuéséből fzkadóm (tobbes úsziség—lelölés)
illetve : visszalépéseket követően, valzmint hclybenl jelölés—
elfopdást követően a végső Ellenőrző Bizottság lag—idők
lista:

Andrássy Antal, Betecz Anna, dn Enyedi Nagy Mihaly, dt.
Hajós Anna, Hanti Vilmos, M. Vadas Zsuzsa, Nagy
Eneebet, Szántó István,Wei! Zoltan.

Szavazdemépititkoe)
Hatgitai Miklós Megállapítja, hogy a szavazas eredményeképpen . MUOSZ

Ellenótzd Bizottsig négy tagja a következő 4 ev hatitoztm
időtartama: dt. Hajós Anna (46 szavazat), M. Vadas Zsuzsa
(nszavazat), Beteez Anna (35 szavazat), Nagy Erzsébet (31
szavazat) Gmmlál, munkájukhoz jó egeszseget kivitt,

Hatgitai Mikltse Szivazis az Etikai Bizonaig elnökéről. A helybcni ieidle'sek és
visszalépésck után két jelölt mannit: Kiss 6. Péter, Sebes Gyöngy.

SzavazáuGépiu'iknn)
Hargitai Miklós Megillapitetn, hogy a szavazás emdményeképpcn a MUOSZ Elj—

ltai Bizottsági elndke a kdyetkezó 4 ev hata'mzdtt időmmra: Se—
bcs Gyötgy (40 szavizzt)
Kiss G. Petet (20 szavazat) Gtatulil, munkájához ló egészséget
kívánt

Hatgitai Miklos Következik az Etikai Bizottsag 14 mg'iának és 3 póttagjának a
megválasztása. jelöltek alfabetikus sorrendben:
Betegi Edit, Bódi Agnes, Bubtyák istva'tg Csakváti Geza, Dunai
Petet László, Félix Petet, Gya'tfisne' Fekete Judit dr., Gyatmau
józsef, Gyürkc Katalin, Hitsiiegyijittos,KiepatiMiklós, Kecstna't
nona dr., Kékesi Zsolt, Kiss G. Petet, Kőhalmi Dezső, Kávét
Timás, led—etet Pál. Molna'e Pál, Nagy Easébet, satkozl judit,
Sebes Gyötgy, Szabady Csaba dt, Szabó György Mihály, Vigh
György.

A korábbi pozíciók dnycxéséből fakadóan (hóbbcs lisztség—id lés)
illetve a visszalépéseket követően, vaiatnint helyben. jelolc's—
elfogdást követően avégnű Etikai Bizottság tagi—idök lista:
Betegi Edit, Bódi Agnes, Bubryák litván, ciatdtdai Katalin,Dunai petet László, Félix Péter, Gyárfásné dt. Fekete Judit,
Gyanitati Júzeef, Kárpáu' Miklós, dt. keeemit nana, Kékesi
Zsolt, Kiie G. Petet, Kin Lenke Dorottya, Kűhnlmi Dezső,
Kövér Tamás, Lédetel PÁL Moina. Pál, satkazi judit, dt.
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SzabadyCsaba, Szabó György Mihály, Vnegn G. Gábor, Vigh
György

Szavazáumépidtkm)
Hatgüai Miklós Megiünpirin, hogy a szavazás eredményeképpen z MUOSZ 14

eu'kzz bizomági ugjn: Beregi Edit (37 szamat), Bubryák István (41
szivu"), Csitordii Kzulin (35 szavazat), Kárpáti Miklós (43
sznvzznz), dr, Kocsmát 110111 (35 szamat), Kiss G. Péter (26
szavazat), Kiss Lenke Dnnmyn (36 szavazat), Kőhalmi Dezső (37
szivaznt), Léderet Pál (37 szavait), SárköziJudit (38 szavazat), ik.
Szabady Csaba (31 szavazat), Szabó György Mihály (41 szavazat),
Vugn G Gábox (19 szmzn) Vigh György (39 szemet) és 3
pótugja Kékesi Zsolt (19 szavazat _ szavazztegyenlóség mm 6
zjánlotm fel, hogy pótug lesz), Bódi Ágnes (13 szamat), KövérTamás (18 szavam) : következő 4 év ham'mzott időmmmra.
Gratulil, munkájukhoz jó egészséget kíván.

HugiuiMiklós Köszöni 11 küldöm-k tűreknét a u'sztújüás során. Még cgszerg'ntula'l minden megvilaszwn n'szmégviseiónek. Megkösz'om az
apparátus munkáját a Vörösmarty utcában, és köszöni
mindenkinek a nég! év bizalma. Egyebek között, ha vm vilakinck
mondanivalója. , . .

Szigcthy Emma invzslaüm néma főhajtással adóznak juhászIstván elhunyt küldött-társemlékének

Hm!—irniMiklós Megköszöni mindenkinek : részvételt, és bezárja az ülést
A jegyzőkönyvet készítene: Hngitni Miklós

Budapest, 2021. május 29.

)egyzókönyvhitelesítő

mami ._cgnnk
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AMagyar ÚjságírókOrszágos Szövetsége
2021. május 19—i küldöttgyűlés hau'wzatokjegyzék:

1/2021.05.29KüldőngyűlésiHatározat
60 igen szavazattal, a tzrtúzlmdás mellen iegyzőkönyv-hiteleskőnckdr.

Hziós Annát és Léderer Pált megválasztotta : küldöttgyűlés.
2/2021.05.29 Küldöttgyűlési Határozat

A küldöttgyűlés 55 igen, 2 nem, 7 tartózkodás mellettKristófjánuant
könyvvizsgálót 1 (egy) év időtartamra megválasztotm.

s/zoz1.os.z9 Küldöttgyűléni Hntámzn
A küldöttgyűlés az Ellenőrző Bizottságnak z MÚOSZ mo. évi

gazdálkodásáról nzólú jelentését elfogadja.

A Küldöttgyűlés az MÚOSZ 2020. évi egyszerűsített beszámolóját, mérlegét
és ercdményldmutatásál, vilarnint ezek reszekent közhasznúsági mellékletet

az eszközök és n források egyező, 1372 601 ezer fon'nror összegevel,
valamint mlnusz 26 255 ezer forintos eredményével (vcazteuéggcl) 46 igen, 7

nem, 11 mrtózkodásmellett elfogadja.

A választás crcdmé eket Az online szavazásból klnyerr képcmyómmtésck, pdf.
fájlok és jelen jegyzőkönyv is tartalmazza

A


