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Készítette: MFT Ellenorz Bizottsága

Az MFT Elnoksége részére

El zmények

A társulat elnoke, Budai Tamás és tigyvezetoje, Krivánné Horváth Ágnes rész&olmegkeresés
érkezett azBl|enorzo Bizottsághoz, hogy vizsgáljuk meg az Oktatási és Kcizmtivelodési
S zako szt á|y tisztujít til é s én l e fo lyatott v áIas ás i e lj árásának szab ály os s ág át.

Az iigybenaz EB rendkivtili tilést hívott ossze 2018. szeptember 18-ára, amelyen azEB osszes
tagj a r észt vett. Áttasro glalásukat e gyhangri donté ssel alakították ki.

Dokumentáci 
'.t

Az a|ábbi dokumentumokat kaptuk meg a titkárságt l' és vizsgáltuk meg:

1. A tiszt jít szakosztályi tilés jegyzokonyve
2. Az, tilés jelenléti ív

] A szakosáályi tagok nyilvántartása és tagdíjfizetési teljesítése

A vizsgálat megállapításai

A jegyzokonyv alapján megállapítl,nt , hogy

I. atísztirjítást lebonyolít választási bizottság osszetéte|e az Ügyrendl 1$ (2) pontjával iitkozik,
mivel elnoke Dr Németh Norbert anyilvántartás szerint nem tagia a szakosztá|ynak.
2. A szakosztályi tilés els meghirdetése és aztilés megtartásakozott 4 nap te|t el a minimálus ' 10
nappal szemben, ezzel (az ido rcividsége miatt) eZ az Ügyrend l 1$(3) bekezdésével titkcizik.
3. A tisztrijít tilésen két olyan társulati tag (Ktirthy D ra, Fodor Rozália) is szavazott, és tisztségre
váIasztották, akik a nyilvántartás szerint a szakosztáIynak nem tagiai, eZ az Ügyrend 11$(3)
pontjával ritk zik.

Az EB ajánlása az Elnokségnek

A felsoroltak alapján ??EB n arra az ál\áspontra jutott, hogy a lefolytatott tísztt$ítási e1járás ugy az
Alapszabályt mint azlJgyrendet t bb ponton sérti.

Ezért azt javasolja az Elnokségnek, hogy az oktatási és Kozmtivel dési Szakosztáty tisztrijításának
eredményét semmisítse ffieg, és a szakosztáIytrij tisztirjítási eljárásra utasítsa.

A tisztrijít szakosztályitilésen elnokségttagrészvételével er sítse a megismételt tisztrijítás
tigyrendnek és alapszabálynak megfelelo rendben val lebonyol ítását.
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