
Jegyzőkönyv 
 
 
1.A szerv neve: Magyar Kapcsolatügyeleti Mediátorok Országos Szakmai Szövetsége 
(MAKAMOSZ) rendkívüli megismételt közgyűlése           
 
2.Az ülés időpontja: 2016. december 06. 14 óra 
 
3. Helyszín: a MAKAMOSZ székhelye: 1095 Budapest, Soroksári út 38-40. I/12a. 
 
4. Az ülésen jelen vannak a mellékelt Jelenléti ív szerint 
 
5.Az elnökhelyettes: Vidáné Ugrin Erzsébet köszönti a résztvevőket. Javaslatot tesz a levezető 
elnök személyére: Köves Zsuzsanna 
Levezető elnök személyére más javaslat nincs. A jelenlévők nyílt szavazással egyhangúlag 
megszavazták. 
 
A levezető elnök javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyvet hitelesítő 
személyére:  
Jegyzőkönyvvezető: Dr Csomós Lilla 
Jegyzőkönyv hitelesítők: Lászlóné Patay Judit és Dr Tóthné Dr Bicskei Beatrix 
Más javaslat nem hangzott el. A jelenlévők egyhangú nyílt szavazással megválasztották őket. 
 
Levezető elnök: Köves Zsuzsanna 
Jegyzőkönyvvezető: Dr Csomós Lilla 
Jegyzőkönyv hitelesítők: Lászlóné Patay Judit és Dr Tóthné Dr Bicskei Beatrix 
 
6. Levezető elnök a határozatképesség vizsgálata során a megjelentek számától függetlenül 
megállapítja, hogy a megismételt közgyűlés határozatképes.  
 
7. Napirend:  
1./ a szövetség sorsának rendezése, ugyanis az Alapszabály értelmében a szavazati joggal 
rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges a szövetség 
megszüntetéséhez, ezért az előző közgyűlésen meghozott határozat érvénytelen. Amennyiben 
a szövetséget a tagság szeretné tovább működtetni, a MAKAMOSZ lemondást benyújtott 
vezetői helyett új vezetőséget kell választani. 
A megjelentek a fenti napirendi pontot nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadták. 
 
2./ Egyéb: a levezető elnök javaslatot tesz az alábbi kérdéskörök megvitatására: 

a./ Marton Imre irat átadásának ügye. 
b./ Marton Imrét zárja ki a szövetségből, mivel az Alapszabály értelmében a  tagsági 

viszony megszűnhet kizárással, ha a tag tevékenységével a Szövetség céljainak megvalósítását 
veszélyezteti, s ezt a kritériumot Marton Imre teljesen kimerítette, mivel az Alapszabály 
értelmében „az elnökségi tag megbízatása bármely okból történő megszűnése esetén a 
szövetség iratait 3 napon belül köteles a helyette megválasztott új elnökségi tagnak átadni.” Ezt 
Imre 2016. novemberében tette meg, mellyel a szövetség vezetőinek munkáját gátolta, s a 
vezetőség lemondását és ezáltal a szövetség teljes munkaképtelenségét vonta maga után. Az 
átadott iratokból egyértelműen kiderül, hogy súlyosan megsértette a Számviteli Törvény 
rendelkezéseit. Amennyiben a MAKAMOSZ fennmarad, az önrevízió jelentős költségekkel fog 
járni. 



c./ a tagsági díj ismételt megállapítása. 
A megjelentek a fenti napirendi kiegészítést nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadták. 
 
8./ Rövid vita után a közgyűlés egyhangúlag megszavazta az alábbi határozatokat: 
 1./2016.12.06. sz. határozat: A közgyűlés visszavonja a 2016. 09. 26./I. határozatát, 
mely kimondta a MAKAMOSZ jogutód nélküli megszűnését.  

2/2016.12.06. sz. határozat: A közgyűlés megállapítja, hogy az Elnökség négy tagja 
átadta részére elfogadó nyilatkozatát a korábban betöltött tisztségekre.  

3./2016.12.06.sz. határozat: Megállapítja a közgyűlés, hogy az iratok Marton Imrétől 
hiányosan kerültek átadásra és azok átvizsgálásra a könyvelőnek átadásra kerültek. 

4./2016.12.06. sz. határozat: A közgyűlés úgy határoz, hogy az iratok rendezését 
követően Marton Imre kizárását az Elnökség tárgyalja meg.  

5.2016.12.06. sz. határozat: a közgyűlés a 2017 évi tagdíjat az alábbiakban állapítja 
meg: 3.600.-FT/év (havi 300.-Ft), 

1.800.-Ft/év nyugdíjasoknak, GYES-en lévőknek, diákoknak, munkanélkülieknek, 
7.200.-FT/év intézményeknek, szervezeteknek.  

 
 
   
 
 
 
Miután további hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a levezető elnök a közgyűlést 
berekesztette 15,05-kor.  
 
 

Kmf. 
 
 
 
Aláírások: 
 
…............................................    ………………………………… 
levezető elnök                    jegyzőkönyvvezető    
               
 
…............................................    ………………………………… 
jegyzőkönyv hitelesítő tag      jegyzőkönyv hitelesítő tag  
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