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Az Egyesület adatai: 
 
Neve:  MAGYARORSZÁGI USZKÁRBARÁTOK TÁRSASÁGA 

Székhelye: 1181 Budapest Szélmalom u. 82/b 

Képviselője: Halmi Mónika 

Alakulás: 2013. március 26. 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2013. június 15. 

Nyilvántartási száma: 15125 

Nyilvántartásba vételi végzés száma: 12.Pk.60.198/2013/4. 

Adószám: 18508321-1-43 

Bankszámlaszám: 10103881-40731800-01004002  (Budapest Bank Zrt.) 
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Határozat száma Határozat 
kelte 

Határozat Hatályos 

1/2013 (03.26.) KGY 2013.03.26. Az alapítók egyhangúlag (13 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül) megszavazták az Egyesület Magyarországi 
Uszkárbarátok Társasága néven való megalakítását. 

A nyilvántartásba vételről 
szóló bírósági végzés jogerőre 
emelkedésének napjától 

2/2013 (03.26.) KGY 2013.03.26. Az alapítók egyhangúlag (13 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül) elfogadták az Egyesület alapszabályát. 

A nyilvántartásba vételről 
szóló bírósági végzés jogerőre 
emelkedésének napjától 

3/2013 (03.26.) KGY 2013.03.26. Az alakuló közgyűlés egyhangúlag (13 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül) 2 évre elnöknek választotta 
Halmi Mónikát. 

A nyilvántartásba vételről 
szóló bírósági végzés jogerőre 
emelkedésének napjától 

4/2013 (03.26.) KGY 2013.03.26. Az alakuló közgyűlés 2 évre elnökségi tagnak választotta Lendvay 
Rudolfnét 13 szavazattal, Dr. Mityók Barbarát 13 szavazattal, Szabó 
Adriennét 13 szavazattal és Ács-Kövesi Ágnest 8 szavazattal. 

A nyilvántartásba vételről 
szóló bírósági végzés jogerőre 
emelkedésének napjától 

5/2013 (03.26.) KGY 2013.03.26. Az alakuló közgyűlés 2 évre a felügyelő bizottsági tagnak választotta 
Dr. Buri Antalt 11 szavazattal, Ács Imrét 11 szavazattal és Landgraf 
Henriket 8 szavazattal. 

A nyilvántartásba vételről 
szóló bírósági végzés jogerőre 
emelkedésének napjától 

6/2013 (03.26.) KGY 2013.03.26. Az alakuló közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadta a 
tagdíj mértékét, mely a tárgyévre 1.000 Ft, valamint a további 
javaslatot, mely szerint az évközben belépők részére a tagdíj nem 
kerül arányosításra. 

A nyilvántartásba vételről 
szóló bírósági végzés jogerőre 
emelkedésének napjától 

1/2013 (05.01.) KGY 2013.05.11. Az alapítók a Fővárosi Törvényszék határozata alapján egyhangúlag 
(13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) 
megszavazták a Magyarországi Uszkárbarátok Társasága néven 
2013. március 26-án megalakult Egyesület alapszabályának 
módosítását a 9.§ (1) d), (3), (5) bekezdései; a 13.§ (2) bekezdése; a 
17.§ (2) bekezdése; a 23.§ (2) bekezdése; a 24.§ (3) bekezdése; a 
26.§ (2) h) pontja; valamint a 34.§ (1), (2) bekezdései tekintetében. 

A nyilvántartásba vételről 
szóló bírósági végzés jogerőre 
emelkedésének napjától 

1/2013 (12.28.) ELN 2013.12.28. Az elnökség egyhangúlag (5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül) megszavazta a MEOE Szövetséghez való 
csatlakozás Közgyűlés elé való terjesztését. 

2013. december 28. napjától 



 

A határozat szám felépítése: sorszám / év (adott nap) Határozatot hozó SZERV röviden  
(KGY: Közgyülés, ELN: Elnökség) 

 
3 

Határozat száma Határozat 
kelte 

Határozat Hatályos 

2/2013 (12.28.) ELN 2013.12.28. Az elnökség egyhangúlag (5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül) megszavazta a tagdíj 2014. évi mértékét, mely 
folyamatosan fennálló tagság esetén 12.000 Ft, évközi belépés esetén 
3.000 Ft plusz 750 Ft és a belépés hónapjától az év végéig számított 
hónapok számának szorzata. 

2014. január 1. napjától 

3/2013 (12.28.) ELN 2013.12.28. Az elnökség egyhangúlag (5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül) megszavazta, hogy a MEOESz szerződés 
ismeretében visszatérnek a programterv összeállítására. 

A MEOESz szerződés 
megkötésének napjától, 
határidő: a hatályba lépést 
követő 30 nap 

1/2013 (12.28.) KGY 2013.12.28. A Közgyűlés egyhangúlag (9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül) megszavazta a MEOE Szövetséghez való 
csatlakozást és felhatalmazza Halmi Mónikát, hogy a csatlakozási 
szerződést megkösse. 

2013. december 28. napjától 

2/2013 (12.28.) KGY 2013.12.28. A Közgyűlés egyhangúlag (9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül) elfogadta az Egyesület 2014. évi költségvetését 
azzal a kitétellel, hogy a rendezvények időpontjainak ismeretében a 
módosított költségvetést ismételten megküldi az Elnökség a tagság 
részére. 

2013. december 28. napjától 

3/2013 (12.28.) KGY 2013.12.28. A Közgyűlés egyhangúlag (9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül) megszavazta, hogy elfogadja a tagdíj 2014. évi 
mértékét, mely folyamatosan fennálló tagság esetén 12.000 Ft, 
évközi belépés esetén 3.000 Ft plusz 750 Ft és a belépés hónapjától 
az év végéig számított hónapok számának szorzata. 

2014. január 1. napjától 

4/2013 (12.28.) KGY 2013.12.28. A Közgyűlés egyhangúlag (9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül) megszavazta az alapszabály 13. §-ának 
módosítását, mely a következő: 
13. § (3) Évközi belépés esetén a tagsági díj a mindenkori 
szövetségi tagsági díj feletti összeg belépéstől a naptári év végéig 
számított időtartam egész hónapokra felkerekített időarányos része. 

2014. január 1. napjától 
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