JEGYZŐKÖNYV

Készült :

2012. június 1-én a Magyar Ökogazdálkodók Szövetségének (MÖSZ) közgyűlésén

Közgyűlés helye:

Ökotúra Vendégház
4071 Hortobágy, Borsós u. 13.

Jelen vannak:

jelenléti ív szerint

Sváb László a MÖSZ elnöke megnyitja a közgyűlést, megállapítja, hogy a meghívók az Alapszabály szerint lettek
kiküldve, az abban megjelölt időpontban 2012. június 1-jén, 11 órakor megnyitja a közgyűlést.
Az elnök bejelentette, hogy az elnökség az Alapszabály 3.5.3 pontjának megfelelően az alábbi tagok törléséről
kénytelen volt dönteni tagdíj fizetésének -felhívás ellenére történő- egy éven túli elmaradása miatt :
Biocsárda Kft (5621 Csárdaszállás, Kossuth út 13.)
Gerje-Bio Kft (5091 Tószeg, Munkásőr út 3-5. )
Hajdú Mihály és Társai (5725 Kötegyán, Árpád út 13.)
Ökorex-Bio Kft (7282 Fiad, Kéri major)
A közgyűlés tudomásul vette az elnökség döntését.
Az elnök megállapítja, hogy a Szövetségnek jelenleg 14 tagja van, a közgyűlésen megjelent 9 tag, tehát az
Alapszabály 4.1 pontja szerint a közgyűlés határozatképes.
Felkéri jegyzőkönyv vezetésére Kati Gyöngyi könyvelőt, hitelesítésére Czeller Gábort és Vona Dénest. A
közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyét.
1. napirendi pont: Beszámoló a Szövetség 2011. évi tevékenységéről, a 2011. évi mérlegbeszámoló és
közhasznúsági jelentés ismertetése, elfogadása.
Előadó: Sváb László elnök






a 2011-es évben a VFM felkérésére részt vett a MÖSZ az ökológiai stratégia készítésében,
a tagok ökológiai termékeinek piacra juttatásában, az értékesítések koordinálásában segítséget nyújtott
Kocsis Attila koordinátor,
részt vettünk a VI. Országos Biovásár szervezésében, támogatást nyújtottunk az árusító pavilonok
használatához,
támogattuk a Pusztai Biobor verseny lebonyolítását,
a MÖSZ székhelye változatlanul 4071 Hortobágy, Czinege János út 1. szám alatt van, de a Nonprofit
Kft. helyett a Polgármesteri Hivatal épületében.

Az előző közgyűlés óta tett intézkedések ismertetését követően az elnök felolvasta a 2011. évi mérlegbeszámoló
és közhasznúsági jelentés főbb adatait, melyeket a jelen lévő tagok a közgyűlés előtt kézhez kaptak.

A napirendi ponthoz kérdés, vélemény nem hangzott el, a jelenlévők egyhangúlag elfogadták az előterjesztést.
1/2012. számú közgyűlési határozat
A Szövetség jelenlévő tagsága egyhangúlag jóváhagyta az elnökség beszámolóját az előző közgyűlés óta tett
intézkedésekről.
2/2012. számú közgyűlési határozat
A Szövetség jelenlévő tagsága egyhangúlag jóváhagyta a 2011. évi mérlegbeszámolót 4.884 eFt mérleg
főösszeggel, és a közhasznú egyszerűsített beszámolót 417 eFt pénzügyi eredménnyel.

2. napirendi pont : A tagsági viszonyok alakulása, helyzetértékelés, döntés a MÖSZ sorsáról.
Előadó : Boda Mihály titkár
A Szövetségnek 14 tagja van, a tagsági viszonyok szükségessé váló törlését követően. A MÖSZ további
működésének nincs akadálya, mivel az Alapszabály 6.1 pontja minimum 10 tag meglétét írja elő.
A jelenlévő tagság egy része kifejtette véleményét arról, hogy az ökológiai gazdálkodás válságos helyzete
indokolja a szakmai-érdekvédelmi szervezet fennmaradását. A MÖSZ tevékenységének folytatásával, további
fennmaradásával kapcsolatos kérdésére az előadó szavazást kezdeményez, a szavazás eredménye: egyhangú
igen. Az elnökség (elnök, jelenlévő elnökhelyettes, titkár) felajánlja lemondását, javasolja új tisztségviselők
választását.
3/2012. számú közgyűlési határozat
A Szövetség jelenlévő tagsága egyhangúlag úgy döntött, hogy a MÖSZ ne szűnjön meg, folytassa a
tevékenységét, valamint elfogadja az eddigi tisztségviselők lemondását, felmentését.
A jelenlévő tagság méltatja Sváb László elmúlt évtizedben végzett tevékenységét és megbízza a jelen közgyűlés
további levezetésére.
3. napirendi pont : A Szövetség Alapszabályának módosítása, tisztségviselők választása.
Előadó : Dr. Uzonyi Yvette ügyvéd
Figyelembe véve a taglétszám alakulását és a tagsági véleményeket az előadó javasolja, hogy az
Alapszabályban módosításra kerüljön a tisztségviselők létszáma, három tagú elnökség: elnök, alelnök és titkár
kerüljön meghatározásra. Szintén tagsági vélemények alapján javasolja, hogy az Alapszabály szerint rendes tag
lehessen az ökológiai gazdálkodást folytató mellett az ökológiai gazdálkodást oktató és kutató magánszemély és
szervezet is.
Az Alapszabály 4.2 pontjának javasolt módosítása :
„A Szövetség közgyűlése tagjai sorából háromtagú elnökséget választ öt évre. Az elnökség tagjai a közgyűlés
által nyílt szavazással választott elnök, alelnök és a titkár....
…. Az Elnökség ülése akkor határozatképes, ha legalább két tagja jelen van....
4.2.2 Alelnök
részt vesz az elnökség munkájában, ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekre az elnök megbízást ad,...”
Az előadó szavazást kér, melynek eredménye: egyhangú igen.

Az Alapszabály 3. pontjának javasolt szövege :
„3.1 A Szövetségnek rendes tagja lehet minden olyan ökológiai gazdálkodást folytató valamint ökológiai
gazdálkodást oktató és kutató szervezet, vállalkozás, természetes és jogi személy, aki a Szövetség
Alapszabályát magára nézve kötelezőnek elfogadja, kötelezettséget vállal a célok megvalósítása érdekében
történő közreműködésre, a tagdíj megfizetésére és megfelel az alábbi feltételeknek:
3.1.1 Az ökológiai gazdálkodást folytató tag által végzett mezőgazdasági termelés megfelel A mezőgazdasági
termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításának, előállításának,
forgalmazásának, jelölésének és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet
követelményeinek, rendelkezik elismert tanúsító szervezettel, érvényes tanúsítási szerződéssel és a tanúsító
szervezet által kibocsátott minősítő tanúsítvánnyal.
3.1.2 A Szövetség rendes tagjaként nyilvántartott ökogazdálkodó köteles betartani a hivatkozott rendeletek
követelményeit, azok teljesítését az Elnökség az Alapszabály felhatalmazása alapján évente megvizsgálja.
Amennyiben a tanúsító szervezet a tagnál az Öko rendelkezések megsértését észleli, és kezdeményezi a tagnak
a 79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet 27. § (1) bek. g.) pontja szerinti kizárását, úgy az Elnökség köteles a tag teljes
jogú tagságát felfüggeszteni, és javasolni a közgyűlés számára a tag kizárását a Szövetségből.”
A szavazás eredménye: egyhangú igen.
4/2012. számú közgyűlési határozat
A Szövetség tagságának jelenlevő kétharmada egyhangúlag úgy döntött, hogy az Alapszabályt a javaslat szerint
módosítja.
A 3. napirend keretében a közgyűlés levezetését Sváb László megbízott levezetőként folytatja.
Meghívottként jelenlévő Gencsi Zoltán kéri tagfelvételét a Szövetségbe, figyelemmel az ökológiai gazdálkodás
terén az elmúlt 15 évben végzett tevékenységére, valamint arra, hogy az ökológiai gazdálkodás oktatását végzi
középfokú intézményben és felnőtt oktatásban.
A tagfelvételi kérelmet a közgyűlés tudomásul veszi.
A megbízott levezető javaslatot tesz a megüresedett tisztségek betöltésére a módosított Alapszabálynak
megfelelően, javasolja elnöknek Gencsi Zoltánt, alelnöknek Czeller Gábort, titkárnak a KŐHÍD – HORTOBÁGY
Szolgáltató Betéti Társaság - mely tag képviseletében Boda Mihály üzletvezető jár el - tagot, megválasztani.
A javasolt jelölteken kívül más javaslat nem volt, így a levezető szavazást kér személyenként, illetve
tisztségenként.
A szavazás eredménye: egyhangú igen mindhárom jelölt mellett, tehát a közgyűlés Gencsi Zoltánt elnöknek,
Czeller Gábort alelnöknek, és a KŐHÍD – HORTOBÁGY Szolgáltató Betéti Társaságot – képviseletében Boda
Mihály üzletvezető - titkárnak választotta.
5/2012. számú közgyűlési határozat
A Szövetség jelenlévő tagsága egyhangú szavazással megválasztotta 5 évre a tisztségviselőket:
-elnök: Gencsi Zoltán,
-alelnök: Czeller Gábor,
-titkár: KŐHÍD – HORTOBÁGY Szolgáltató Betéti Társaság, képviseletében eljárva Boda Mihály üzletvezető

4. napirendi pont : Egyéb aktuális ügyek.
Előadó : Sváb László megbízott levezető elnök
Tekintettel a tagok nehéz gazdasági körülményeire, valamint a Szövetség kedvező pénzügyi helyzetére a
levezető elnök a tagdíj 50 %-os csökkentését javasolja 2012. évre.
A kérdést szavazásra terjesztette, melynek eredménye: egyhangú igen.
6/2012. számú közgyűlési határozat
A szövetség jelenlévő tagsága egyhangúan úgy döntött, hogy 2012-ben is 50 %-os tagdíj csökkentés történjen,
tehát az 1000 ha feletti ökogazdálkodók 100.000.- Ft/év, az 1000 ha alatti ökogazdálkodók és oktatók, kutatók
50.000.-Ft/év tagdíjat fizessenek.
Prókai Zoltán elmondja véleményét a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. tevékenységéről, kéri az elnökséget,
hogy nyújtson segítséget az általa hibásnak ítélt gyakorlatok ellen.
Czeller Gábor tájékoztatja a tagokat a hazai ökostratégia megvalósulásának elmaradásáról, valamint a
biotermékek nagybani piacának terveiről.
További hozzászólás, kérdés nem hangzott el.
A levezető elnök megköszöni a tagságnak a közgyűlésen végzett munkát, a közgyűlést bezárja.

K.m.f.

Kati Gyöngyi
jegyzőkönyvvezető

Czeller Gábor
jegyzőkönyv hitelesítő

Vona Dénes
jegyzőkönyv hitelesítő

