
FORGATÓKÖNYV- Jegyzőkönyv  

A Magyar Bútor és Faipari Szövetség 

2020. szeptember 21. 15:00 órakor tartandó 
 

Közgyűlésére 

 

A közgyűlés helye: ONLINE 

Az ülésen valamennyi tag elektronikus hírközlési eszközzel vesz részt, a Zoom program 

segítségével. A közgyűlést a program rögzíti, a szavazás a Zoom program poll 

funkciójával történik.  

 

1. Megnyitó 

Wilheim Gábor elnök az elnökség nevében üdvözli a megjelenteket és megnyitja a            

Közgyűlést. 

 

Megállapítja, hogy az ülés megkezdéséig .….tag regisztrálta magát. A Szövetség          

taglétszáma 112 amelynek ….%-a megjelent, így a Közgyűlés az alapszabály 4.4. pontja            

szerint határozatképes.  

(Ha nincs meg az 50% + 1 fő 57, akkor az alapszabály 4.4. pontja szerint a Közgyűlés egy                  

óra elteltével a jelenlevő küldöttek számától függetlenül határozatképes.) 

 

Javasolja a Közgyűlésnek, hogy jegyzőkönyv vezetőnek Kocsis Piroskát válassza meg. 

 

Felkéri a Közgyűlés résztvevőit, hogy a Zoom program szavazás (poll) funkciójával           

szavazzanak. 

Amennyiben valamelyik résztvevő technikai okok miatt nem tud szavazni, úgy          

szavazatát a Zoom programban regisztrált email fiókjából 2020. szeptember 22. 20:00-ig           

az office@butorszovetseg.hu email címre is elküldheti. 

 

Szavazás:   ……… .igen …………  nem ………  tartózkodás. 

 

Wilheim Gábor, elnök megállapítja, hogy a javasolt személyeket a Közgyűlés elfogadta.  
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Az elnök ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat. 

Napirendi pontok: 

 

1. Elnöki köszöntő, a szervezet tevékenységének és 2019/2020. évi        

gazdálkodásának bemutatása – Wilhelm Gábor 

2. Alapszabály módosítás 

3. Egyebek 

 

Az elnök megkérdezi, hogy van-e a napirendre más javaslat? 

Új napirendi pontot/pontokat csak akkor lehet felvenni, ha a Közgyűlés határozatképes           

és azt a jelenlévők többsége támogatja. (Alapszabály 4.6 pontja) 

A napirend elfogadása. 

Az elnök tájékoztatja a tagokat, hogy a közgyűlés a határozatait a jelenlévő szavazati             

joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza. Felkéri a Közgyűlés résztvevőit,          

hogy a Zoom program szavazás (poll) funkciójával szavazzanak.  

 

Szavazás: ………….igen ……….nem ……….tartózkodás. 

 

Az elnök megállapítja, hogy a napirendet a közgyűlés elfogadta. 

 

1. Napirend 

A szervezet tevékenységének és 2019/2020. évi gazdálkodásának       

bemutatása  

 

Az elnök ismerteti a Szövetség 2019/2020. évi tevékenységét és gazdálkodását és           

megnyitja a vitát. 

Kérdések, hozzászólások, észrevételek, vita. 

Amennyiben nincs több hozzászólás, az elnök összefoglalja a hozzászólásokat, megadja          

a válaszokat. 

 

Az elnök felkéri a Közgyűlés résztvevőit, hogy a Zoom program szavazás (poll)            

funkciójával szavazzanak a 2019/2020. évi tevékenység és gazdálkodás        

elfogadásáról.  
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………… igen …………… nem ………… tartózkodás.  

Az elnök tájékoztatja a Közgyűlést a szavazás eredményéről. 

 

1/2020. (09.21.) Kgy. Határozat 

 

A 2019/2020. évi tevékenységről és gazdálkodásról szóló beszámolót a Közgyűlés          

……….. szavazattal elfogadta. 

 

 

2. Napirend 

Alapszabály módosítás 1. 

4.6./ A közgyűlés levezetése, jegyzőkönyv: 

Jelenlegi szabály: A személyi kérdésekben a szavazás titkos akkor is, ha a betöltendő             

tisztségekre többes jelölés nincs 

Javaslat: A szavazások általában nyílt formában történnek, de a jelenlévők egyötöde           

kezdeményezésére egyszerű szótöbbséggel a közgyűlés titkos szavazást rendelhet el. 

A közgyűlés levezető elnöke a Szövetség elnöke, akadályoztatása esetén az elnökség           

közgyűlés által kiválasztott tagja. Az elnök felkéri a Közgyűlés résztvevőit, hogy a Zoom             

program szavazás (poll) funkciójával szavazzanak. 

 

………… igen …………… nem ………… tartózkodás.  

Az elnök tájékoztatja a Közgyűlést a szavazás eredményéről. 

2/2020. (09.21.) Kgy. Határozat 

Az Alapszabály 4.6./ A közgyűlés levezetése, jegyzőkönyv változtatási javaslatot a          

Közgyűlés ……….. szavazattal elfogadta 

Alapszabály módosítás 2.  

1.3./ A Szövetség székhelye:  

Jelenlegi székhely: 1016 Budapest, Krisztina körút 99. 1. emelet 116.  

Javaslat: 1041 Budapest, Deák Ferenc utca 40. 015. 
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Az elnök felkéri a Közgyűlés résztvevőit, hogy a Zoom program szavazás (poll)            

funkciójával szavazzanak. 

………… igen …………… nem ………… tartózkodás. 

Az elnök tájékoztatja a Közgyűlést a szavazás eredményéről. 

3/2020. (09.21.) Kgy. Határozat 

  

Az Alapszabály 1.3./ A Szövetség székhelye: változtatási javaslatot a Közgyűlés          

……….. szavazattal elfogadta 

 

Alapszabály módosítás 3.  

5./ Az elnökség  

Jelenlegi szabály: A Szövetség tevékenységét két közgyűlés között a közgyűlés          

határozatainak megfelelően az elnökség irányítja. Az elnökség a közgyűlés által három           

évre választott (ÖT) TÖRÖLVE  

Javaslat: 11 főből áll: 10 fő elnökségi tag és 1 fő elnök. tagból álló testületi szerv. A 10 fő                   

6 munkacsoport-vezetőből és 4 tagozati elnökből áll össze. Az elnök felkéri a Közgyűlés             

résztvevőit, hogy a Zoom program szavazás (poll) funkciójával szavazzanak. 

………… igen …………… nem ………… tartózkodás. 

Az elnök tájékoztatja a Közgyűlést a szavazás eredményéről. 

  

4/2020. (09.21.) Kgy. Határozat 

  

Az Alapszabály 5./ Az elnökség alapszabály változtatási javaslatot a Közgyűlés          

……….. szavazattal elfogadta 
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Wilheim Gábor a módosítások elfogadása után javaslatot tesz az új elnökség           

megválasztására. 

  Az elnökség 

  

A Szövetség tevékenységét két közgyűlés között a közgyűlés határozatainak megfelelően          

az elnökség irányítja. Az elnökség a közgyűlés által három évre választott 11 főből áll: 10               

fő elnökségi tag és 1 fő elnök álló testületi szerv. A 10 fő 6 munkacsoport-vezetőből és 4                 

tagozati elnökből áll össze. 

A vezető tisztségviselőket az egyesület tagjai közül kell választani. A tisztségviselők           

természetes személyként vállalják tisztségüket. 

Amennyiben két közgyűlés között az elnökség tagjainak száma 3 fő alá csökken, úgy             

30 napon belül rendkívüli közgyűlést kell összehívni a hiányzó elnökségi tagok           

megválasztása céljából, egyéb esetekben a két tisztújítás között megüresedett         

tisztség betöltésére a következő rendes évi közgyűlésen kerül sor.  

Az Elnökségek az egyesülést elősegítendő összeállították a tisztségviselők jelölési         

listáját. 

Az Elnök ismerteti a szavazás szabályait: 

Egy íven szerepelnek az elnök és az elnökségi tagságra illetve az ellenőrző bizottsági             

jelöltek. Az ív további jelölésekkel egészíthető ki, amennyiben a közgyűlésen jelenlévő           

tagoknak több mint a fele újabb jelöltet állít, feltéve, hogy a jelölt jelen van a Közgyűlésen                

és nyilatkozatával a jelölést, illetve megválasztása esetén a tisztséget elfogadja. Új jelölt            

megválasztása esetén azok neve felkerül arra a listára, amelyre a jelölése történt. 

A jelölés sorrendje: az elnök személyére és az elnökségi tagokra. 

Elnökségi tagok megválasztása: 

Az elnök személyére. Jelölt: Wilheim Gábor. 
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Wilheim Gábor ismerteti a javaslatot az elnökségi tagok személyére 

Munkacsoport vezetők 

  

● Árkossy Tamás 

● Babanecz Csaba 

● Cselényi József 

● Csercsics Antal 

● Parposz Tamás 

● Rétfalvi Gábor 

  

Tagozatvezetők 

  

● Hőgyes Attila 

● Kálmán Attila 

● Salacz Dénes 

● Varkoly Zoltán 

  

Az Ellenőrző Bizottságot is a közgyűlés választja, három évre, mely egy elnökből és két              

tagból áll. 

Elnöknek Angyalosi Sándort, tagoknak Kálló Zoltánt és Horváth Ildikót kérték fel. 

  

Szavazás 

Az elnök felkéri a Közgyűlés résztvevőit, hogy a Zoom program szavazás (poll)            

funkciójával szavazzanak. 

  

1.     az Elnök személyérére jelölt  Wilheim Gábor 

………… igen …………… nem ………… tartózkodás 
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2.     Az elnökségi tagokra jelöltek 

………… igen …………… nem ………… tartózkodás 

  

3.     Az ellenőrző bizottságra jelöltek 

………… igen …………… nem ………… tartózkodás. 

  

5/2020. (09.21.) Kgy. Határozat 

  

A Közgyűlés az alábbi tisztségviselőket választotta meg: 

  

Elnök: Wilheim Gábor 

  

Elnökségi tagok: Árkossy Tamás Babanecz Csaba Cselényi József Csercsics Antal 

Parposz Tamás Rétfalvi Gábor Hőgyes Attila Kálmán Attila Salacz Dénes Varkoly Zoltán 

  

Ellenőrző Bizottság elnök: Angyalosi Sándor 

Ellenőrző bizottsági tagok:  Kálló Zoltán, Horváth Ildikó 

 

 

 

3. napirend 

 

Egyebek, szavazást nem igénylő témák. 

Wilheim Gábor elnök megkérdezi a megjelenteket, van- e még kérdés, hozzászólás. 
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Zárszó 

A Szövetség új elnöke megköszöni az előző Elnökség és a Közgyűlésen megjelent tagok 

munkáját. 
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