
Jégyzókrnyv

Készü|t a |Úagyar Husz# és Katonai Hágyományózó szÖveiség ( továbbiákbán
szTvelség ) 2012' szepiember 8 i rendkÍvü|i kü dóltgyú|ésén 1 3 ó.a kezdefte|, helyszin :
á szÖvelség székhe ye'

Aküón ]é en|él iív szer in l

széke|y-T'jbor kószónl] á megje|snteke|' e|sód|egesen kiosaja a befizeiés ósszesíióket
hogy mindenki e| enrr zni tudja ' hogy hogyan Íendezle á kolábbiévek lagdíjál, ame yre
azért van kij|ónósen szüksége meÍié küldótigyüésen azkap szavazati]ogot ' aki
rendezle a ío|yó évÍe Vonalkozó lagságidÍát

A BEFIZETÉs | ÖsszEsíTTK K|oszTÁsRA KERÜLN EK

szit kérek a napirend e|óli ' E|sód eges€n be sze|einém je|enten hogy a K ss Jenó
kontra Udovee Gyórgy Vitéban me|yben kÚ ónbTzó iÍatanyagokat kaplarn, azokál
áitekintve megá| apilot1am , hogy sem é|bírá|ni, sém vizsgá|ni n ncs jogosu|lségom ezért
az ralokal zárt boriiekban tlaz UÍak e ótt áladom Udovscz Gyórgy ezredes Unák'

DR VAss úszLT ÁTAo EGY áRT BoRíTÉKoT UDoVEcz GYÖRGY EZREDESNEK
AK| EZI ÁTVEsz|,

Uovancsa| náprend e|tlt h|vénok szó|n|'
Ei;n.e oejeien|em .ogy a á8.és'a9o7á|vezelo liszlségem.o| ázonné' qalá|ya 'e
kívánok mondanj , és nem is kivánom é pozÍciÓÍaie ó iein!magam ' Ennek oka az, hogy
aze|múthéten égyoyan eVé|élkezeil tóbbgyalogos egyesúlel a]áÍrásáVa|' ameyben
b]zonyos pénzlgy] maniPu áciTkal íe||óle|eznek'
Ez a |evé| megkéÍdije|ezle azén becs!|etemet ezért úgy drnófum' |rogy mindaddig,
amíg €nnek éldemi kivizsgá|ásá nemlóiénkmég' és |e ném zéÍu|o|yan eÍedménnyel'
a rite|es mérlékben l]saéz a íe]merü|l VádákaT]' addig nem kíVánoka szóV€|ségben
tevékenykednj' Egyesü|elem továbbía isa szóveiség tagegyes!|ele maÍád' és a
Íendezvénvéken Íészlkívánunk venni, dea szemé|yemben ngm kíVánoka szóVetségben
ievékenykedni mindaddig, mlg a fenti gyanú fénná|
Ezúion m€qkTszónöm azl a b]za rnat' ám az e|múlt 1 o évben kaPiam tnókió egyúlta|
|g|eszem az e ndkséo aszta ára a szóvélségjoginyivánia.(ása t, amil táÍsada|mi
nrunkában vezéttem így a kolábbijegyzókönyvekel bíóságibejegyzésiok]ra|okai,

A 2o12' márciusában lartotl kü dTl|oyŰlésen a|apszabá|y e| enesen lódént meg az
úovvezetó a|g|nÖkók vá asáésa mive azokáilitkos szavazássa| ke| et vo|na
m;ové|aszlania a ki]Ldótgyű|ésnek €zén idlLK a mai ÍéndkíVü|i küldóltgyÜ|ésl , rnelyet
tilkos szvazássa|a korébbi muasziásunkal oÍvosolni tldjuk' Ívig]ftl azonban ere sor
kerü|ne u9yan6ak egy íontos naprend]Pon!az a|apszabé y módosilésa Er.e azé|r van
szúkséq meÍl javas|a| érkezeit a 4&as és a NaPó|eon koli tagozatok kú ónvé asaására '
ez pedg aapszabá|y módosítási igénye|



Káp|árBé|a:

Dr BudaiGábor:
Nem ke]|' a |emondás au|omaiikusán é e1bé |ép'

Ajé|en|étiív alapján 29 iagegyesú|9t szavaáál éruényésen, így a kü dÖitgyű|ésÚnk
ha|érozá képss '

Dr BUda] GáboÍ :
A szavázáti jogosuLtságokai ' hogy szémolták ' ós nri a|aPján számolták ki ?

BudaiGábor a|apvéióen mggkéÍdóje|ez] egyes tagegyesú|elek szavazáti jogái ' ennsk
kapcsán a kiadoit Íze!és okiÉtokbó ' a késedé|mesen ||gtve az ósszegszeúségben

. kéVésebb Íizetók kizá.ásál kéri a szav.zésbT '

Békés] GáboI :
Az |saszegi Egyesúlet 6 év a|att 62' ezer forintot Ízéiett bs a 60 ezer íorini he|yelt. és
enngk e |énáe most BudaiGábol megkádójo|ezia szavazatijogunkal '

Javas|om ' hogy lsaszeg vaváznasson '

zslVALY VEszEKEDÉs ' HANGZAVAR

Fé|híVom a íigye|mel, hogy azén gyÚ|tÚnk óssze ' hogy az á|ápszabá|ynak megfe éltan
lÖriénjen a szavaás ' vagyis hogy ha va|ak] nem ieit e|egel a Ízelési köle|ezettségének '
ne szavázhésson ' Há sz e nókség rnulasáot| ennek á ny]|vánláításában , akkor késóbb
fordítson ligye met az i|ysn jé| e9ú mu asziások é|keíÚésór€ '

E fogadhaiái|an ' hogy rég óla , év,lzedék óiá munkái Végzö egyesü|étekel i]yén rnódon
ÍekesszÚnk ki' nagyon závál , hogy Budai Gábor váig séd emb6Í6kel kekeckedéséve] '
|tl aza kérdés, hogy m a éjá énnsk a k€kgckedés.ék ázon lú ' hogya tóruényes
szabá|yos mükódésbe is be|gkö ?

Dr BudáiGábor:

A do|gokat szabá|yos és tó|vényes rendbé ke|l tére n]' addig semmiÍé|e ievékénységet
nem végezhst a szóveiség '

EGY BEKABÁLT FELSZTL|TJA BUDA| GÁBoRT. HoGYVALAszoLJoN PENzEs
GÁBoR KÉRDÉsRE'

szavazásm leszem íe a kérdésl , hogy szavahát e éz , ak csak most Ízelié be a |agd iiat

2

kédésem ' hogy a kü]dÓligyr]|ésnék nem ke|| e e íogadniá or Vass



szAVAás :
HATÁRoZAT:

A kü|dó{gyr]|és ú9y dÖni' hogy mlndazok ák]kje|sn|eg a kÜ|dóttgyü|és e|ótlbefié|ték
íagdíjukat ' azok szavazaiijogga| Ígnda|kgalek '

|gen : je|entós többség' mggszámo|ása sjkens|en

A mai iü|dij(qyü|és eqyébként tijbbgk ktzÖti azéít is kerÚ| összehivásÉ ' m€í Dl. Budái
je|éztg, hog'áz éLnókés az á]e]nÖk vá|asztások nsm vo|lak titkosák amjt koÍrigáln] ke | '

9R. BUDA|EKKoR SÉRTÓDTTTEN V|sszMDTA^ SZAVAZTJEGYÉT És K|VoNULT

Ajegyzókrnyv vezetésé.e javas|om KonÉd csongod ' hité|esltÖn€k DÍ' Váss Lász|ót, és
Dr BudaiGáboir '

Amennyibsn Dr' Budái Gábot esz a másikjégyzóktjnyv hité|esító , úgy a magam ÍészéÍö|
nsm Vá||a|om a jegyzókrnyv hite|esító szeíépé|.

széks|y Tlbol :
Akkorjávss|om, hogy Képlár Bé|a |egyen a máslkjegFókrnyv hiie|es|tó '

DR' BUDA| GÁBoR |DTKÖZBEN V|sszATÉRA TERE|V|BE'

szAVAzÁs]
HATÁRoZAT:

A kü|dóttgyü|és a jégyzókÓnyv veu iéséve] t(onrád csongor1 ' hileLesílóinek pédig Dr
Vass Lávlót és Káp]ár Bé|át vá|aszlja meg'

|9en|27 Ném: 2

Javás|om , hogy a2 a|apszabá|y módosítása e|ózé meg a vá|asz|ásokál . h]szgn
arnonnyiben az a aPszabá|y mTdosltásÍa kenj|' úgy lovábbi égy óÍtén€|mi iagozát vezélT
a|éhrkol is nég ks|| Vá|asz|ánj '

széke|y ']'jboÍ :
szavaásía lész€m íe| á kéfdést ' hogy vátoaassuk e még á napirendeket és é|ószrr az
a|apszabéi módosltásÍó| beszé|jünk ?

szAVAzÁs:
HATÁRozÁT



Á kú|drjiigyÜ|és 1 '

lgen:24

széke|y 
']'jbol :

Fnnél;'áp:án az 1' n€P|€.diPont éz a|épszébá v módos'|ása

Fe|kéÍ€rn egyrészt a baÍáBákat az ]ndu|atok visszafogásáÍa'

ie'fuÉm or vass rásztot ' hogy a2 g'apszabá|y mTdosíIásál

4

naPirendi pontként az a|apszabá|y módosítását hatáÍozzá é|

Nem i2 tartózkodás: 3

és a bajtáís|asság é|Ölélbe

i' 
"i"L-áuaru 

-ooo"it."" lupBán iavaso|,u" ' hogy ar'8 as bnéné|fi tágozala ame|y
edd o maaába; toq|a|ta á lvána Te'ézi. és Néoóleo. hol is !á|asáassék kefie gs e9y -

i"" E"Jrr; 
"r"r"oiii"i"p"e"ek 

ke'i]'pn so. a it1éne|ni qagyoményok óízéséle'

. 
F:Íj:l['.':!",:.' ,",, " 

NaPó|eoni és a ['áriá T€Éziá kora is kéíú|jón küLÓn vá|aszlásra ,
ézt azonban iijbbon nem javaso|ják .

iá"'ái]"i.' riágy Ma,h r.'é'i" koáó| 1867.ig megnevezési ' így a Napó|goni kor kú|ón
nem szerep e|ne .nggf, év6zéskénl.

M ndenl.éppenjavás|om a NapT|eln
as korszahÍo vaT |evé|ésáásél' En
az ádoti tÓÍténe mi idi*ak

Etfogadom az éNgk€t és visszavonom a javas|atomát ,

A litAGYAR soLYMÁsz EcYsÜL FTÉNE K KPEv|s ELETÉBEN EKKoR PRÁGAI |STVÁN
\. i+ó;A ö;vAzó cÉóűrAÁi ÉzstAs vrlcerlEK ' Es ELNÉZÉsT KÉRVE

TÁVoZlK'

ieiáel"m. nogv miaí *m vá]aszt a szóvstség Úgyvezétó a|g|nókót' kiíogja az
adminisztlá.iósíe|ádatokát intézni ?

j.-ÉnÉ 
"a 

iav""or ur' nogv ne keÚ jón betó1ésle az Úgyvezslói a|e|nÖhj tisz|ség
tranem-azl aierokme|Eh mükodt rcda |áss €| az édmin|sá|ál|v |eenooKel ' b zun{
ao|án nógv 

"' 
tven.ooo. 'smJkodn'íog de éa az|do maid e|do.t '

szavázásla € €zem fe' a Gídést ak<oí' hogy é|fogad.a e a hü'dotgy.:|és a7 a|ápszabé|y
ái?.Jü;r éi *' ' n"gy '" é1eg a ügyiÉzetö a|e|tk saségé nem k€t|belÓ'tésre

szAVAzÁs
HATÁRoZAT

kor névként Vá|ó Í€nntaÍásá|, és a koBzáknak a 4a.
az1 javas]om' hogy 171'll 815.i9 taíó koÍszák |égyen



A l.Üldóttow|6s az a]apvabá|y rnódos|tésl 6|Íogadja
úoyvgzetó'aléhtk üsásége nem kerü| boló||és€ .

' továbbá tudomásu| Veszi' hogy az

|gén:25 Nem.3

?j.illÍ'.:x:í 'ry* .."" keíü|jÖn sol d alaoszabá'y megszáváásárc ' javas|om

ii]ö' iíó''i J"il-im 
" 

-e' resszát t<apcsotatlan meÍi néí;m más á vé|eményem a ká

rj;i:"'.o:;"**'"".' '|sö káoósénl kércgzem' nogy ̂ i hagylá jóva' nogy a

üowezetT áis|nÓh tÉzBég€ ne k€ÍÜljÓn be|T|Bsre 1

szAvAás
|fltfr?ál "'"'"o* .*'".'.,"'* "szóvglség ngm tó|libe '

Ném '6tEen:22

széke|y T]boÍ
ii j".íi.'l't'u":*.u. rur." 

"t..i 
az á|apszaba'y móoos|Iását o|Ír9aqa a2 s7ara,zon

szAVAzÁs
HATÁRozAT

A kü|dóttgyÜlós az a|apszabá|y módosítását e]fogadjá

|gsn:28 Nem|o Taíózkodásl1

. !'l naí""o' ponue"r az ého|éég lag]ara vonatkozőjavas|atok€| |é€m ósszeá]|íIani '
9 já"J!ÍJ'i''i"iv-jJ ó'o o'zotságot á'|lÉunk is'' javás|oÍi Ézsiás ve.cé|t ' és Kss Kome||

sz"AVAzÁs I
HATÁRoZAT

AküldóttgyÚ|és Ézsiás vence| és lGs KoÍné| szemé|yébon á ie|r|ó bizottságot

széke|y 
,]']bol :

szÜNET

Pá,n'["*!.'íJü'u oo"oun* ' hogy ismeÍtésse mi]yen pozícióká ' mi|yén jelÖlésék

hogy a jg|ij|ó bizottság €| tudja végézni a munkéját '



Ézslas Venc€|
iv e'nók| po2|cióía ' sz€.e|y |']boÍa ' Udovec7 GyolgyÍe
GáboíÍa éÍkezt9k javas|áiok '

' Ézs]ás Ven@Ve ' és DÍ' Budai

széke|v TjboÍ
ú3-d!-i 

"""éi"" "vIt""".".' 
rogy <oszonó.. a F|o|esl és vál|a|om

DÍ' BudaiGáboÍ:
N €mvá| la lome|a

Ab|nrkóke a ktvetkezó jé|Ö|ésék
HonÍog|a|ás koÉ : HoNáth Gyrlgy
Lovag kor : Lebek PéleÍ
Tö'tk. kol : csi||ag Tamás
lr!üi"i:Ii.".i'b? rii'ái]n"u",r'v."F9 A::,::'!:!:::::da. J< c{hgé.7o|tén '
a'öj"!iá"j'. pJ"i oau.. oÍ' Véss l ász t. sz"enoercv cs 7o||á.
M;;éÍchia koía : GÍubics Róban Udovecz GyóÍgy
Bécsú|elbiíó tsztségÍg I Dí' Vass La9l0
l<ÍlLúovi úowNöÍ6 |Márlon zso|i
ü#ii;ie;il' i;l csab. ' Patakisándo. ' KunAt|ia' VastEgAnd€s A.ls|Józssi

széké|VÍboí:
i!i'á'i'oloi lo'u' rc.a"'".' hogy k'vá||E|'a a liszBége| ?

HoÍválh György :

csi||ág Taírás :

Nápó|eoni koÍbó| Budai Gábol:



Kickingéí zo|lán :
' de te|efonon je|ezle hogy vé| aLja '

BecsÜletbÍói tisziséget Dr Vass Lász!ó :
Nem vá|!a]om ajé]Ö|ést '

Kjlügyi lgyvivÓ:
Máíton zso|t :

A sárnvizsgálók kózú|

Nem Vá||a|ja

széhelvTiboÍ
e.iiJ"á'á"1.;"rnruo. " 

r.or"óígyÚ'ést hogy vegyék ét a szávazó|ápo|'ét ' és I lkos
szavaásaik9l adjék |e '
ÉilH;l;;Já]lil;y " ié|o|ö oizotság a|a|uion ál saval szá.|á|ó oizonsággá'



3

k€Íü| fe] a szavézó|aPraEgyben m€gszávézt€tom' hogy |i

Igén] 25 Nem 0

A szavazó ap eJkészü|l

szAVAzÁs
HATAROZAT

Á küldót|gvÜ|és g|Íogád'a ' hogy a s7avazÓ|ápl a ' ehokké.t szé^g|y | |bol €s Udovecz
cyó€y ' tagozálve7e|ónok hon|og|é|és kola:HoÍválh oyÖÍgy Lov;g 10.' Lebe,( Péle' 'T.Úok - ko.,' cs|||ag T€más . Napt|eon| hol Kct\ingel zo|téíi' 48.as ioÍ PéPes Gábor 'Monarchia és ||' v'|ágháboÍu kol ál á ' GÍ'oics Rób€n és Udovecz Gyij €y ' Becsú|el b'T;á
i nincs javas|at ' Kij|ögyi úgy\,ivó : Mabn zsolt ' számvizsgáli tagjal : P-á|i csába ' Anta|
JózssÍ , és Kun Atli|a kerü|jón iel :

!, széke|y Tiboí ]
A jé|ó|ó bEoÍlségot 'avás|o'' hogy 1ió ki €gesz;tésse| szávázt szén|á|ó b|7otlsáooá
á|akitsuk ái aiavás|alom szkenderovics Zo|tán vonálloz|

szAVAzÁs
HATÁRozAT
A ku|dÖItgÍ] és ÉA|ásVencel Kiss Ko|né|t szkgnoeíov cs zo|lárl szvazálszam|á't
bizo|tság lagjaivá megvá|€sz|ié

|gen : 27 Ném: 0

széks|y']'jbor :

sane|e| rffde|eÁ e|á szavazés |ebonyo||láséE

SZUNET
. szAVAzÁs MEGTÖRTÉNT

Kércm Ezsiés Vence' UÍét ismedssse á savazés gíédftényéÍ '
Ezsiás V€'1c€' :29 szavazó|EP keÍü|t |eádásra EhókiPozicióÍa széke|y']']oo| 26 száva-zát
Udovee GyÓÍgy 3 €závazal

Honfog|á|ás koÉra : HoMáth Gyóígy 29 szavázái
Lovagkor I Lébgk Pé|er 28 szavézai '
TóÍók_ Kufuc kol: csi]|€g Tariás 29 szavazal '
Napó|eoni kor : Kickingeí zolián 16 szavázat ' 48.as kor Pénzgs Gábor 28 szávaul
[,|onarch|á s vi|ágháoonj iora GrubiB Róboí|íe 21 sza!€zsl ' Udovecz Gyo.gÍe 8

Ku|ügyiügyvivó: Márton zso|t27 szavazai '
számvizsgá|ó bizo|t€ág: Pá|i csaba 29 szavazat ' Antá| JTzsel28 szavazat' Kun Atli|a 18
szávázai k6n]|l |oadásra '



széke y Tbor '
úuqárráp'|o'' nogy 

" ".u"*ás 
ervény€svo't negúrténl a tlrcs szavázás oau|á|ok

a msová|asztoli t|sztségviso|ÖMék'

A3/ napi€rdi po rcíoteDen ismeÍelém a szóv€tség.o|tsegvetéséI AmÜ\ódés
,ámrdáiás váí|iatÖan rapokon bo|L|megé.kezk a szóveEég száma'ála ' AleNbé vel| es
. 

"Jjieo"ete"or 
.eoétott .enoezvényekél Íeglaí|otiuk' eddig ez€k |ezái|ollak

Keídezem. hoqv kérdés. v€|enrényvan e ?

szkendéÍovics zo|tan :
iá meg rino's.incs..g a pé.z ' ak4ol |s t€rvezn|ke|' kiÍ€jez|ázon Ö jmél hogy
méoiscsah tÓ.téni va|amifé|s teÍvezés '

!

KáD|árBé|a:
Aiommunjkáció naoyprcb|émát j€|ont
szerczzen bé egy mobiL té|sÍont amit a

BEKlABÁús

' iavas|om' hogy á szÖVetség az é]nók sz'náÍa
szóvstség ügyeiben használhal .

T témogátja ezt. kil€Íjesztglve az a|s|nökóke is

székelyT]bol'jauasróm' nosy azae'noxo|.' és a koEzak e|nokók mo||etá|á|junh o|ya. szemé|yé<etak|k
áiar"aá"r.É ruon"l 

".sít"ni 
' szoígalmava , hogy az egyesü|eték m]né| inkább

:Jav;s|om' hogy sgjabÍásokat ' sajél szpo.7o.olatkeíessen '
ilJi ári*."" Íjqye'met á Ne-zél Lovas sÍÍ€tégiáÍa a.e'y a'ké|"1d adhél pénzi]gyi

foÍmsok szerzésére'

Tóbb kádés nem lévén szavazásía teszem fel á kéÍdést . hogy é|fogadjá e a

ki]|dTtigyÚ|és ezt a Pénzügyj é|képze|ésl'

. szAVAzÁs

|oén24 Ne.'r' o TértÓz|odás: 3
lózben lTbben lávozrak a megboszé|ésÍ't|

i.Íll.?T3ft*..' 
""*"* 

*zétÖje jé|zsm' hogy PákozdÍa a nagyon szükÖs'
ijiilJ*áiii.".i 

"i" 
. É;nt.m' h,ogi é ínás es;íenvekbö| ehaÍadó keíglbó' á pákozdi

..o"Átexe.es." ford|tson v9 ámit á szóvétség'

Ézsiás Vgncé| :
Maoam ÉszéÍö|Évas om. hogy a 48n3 \oít meLydr,e.7es
seol.isill m.nlajloan ' men.y |ván Lesaek .ehézsege| ' sn
m];denbgn segilenr koísza| á|e|noki munkéjábgn

Gábor ómágy Úl fiost veli át'
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Fs|hívom a Ígye|mei a Líder pé|yáatoka '

széké|y ']']bor :
lsm6í;lem a Pérzes Gábor ÚÍrá| közósen készitétt tslvot a sóskúti ovas k|ubbon be]ú
kiaakilandóhuszákiképzó kÓzponlbó|'

A kóvetkezó napiíendi po.tot
Ebben a |éVé|ben kÚ|t'nbrzi
hogy nem a jobbító sándék

néhány csap€l á küldÓttgyü|ést mége|óző 3 nápban kéíé
vizsgá|átoí €rgnde|ésé! ind|tványozÉk' a orb|émé a '
vezér| a nevéZgteket' A||áspo.|om sze|inl ea máshé-l

A beadvániok a taoeoyosüleiek krzÖs kéÍe|me címŰ me||ék|élben szeÍepeftek'
Kéídszem ' hoqy ozen nápiÉndi pontok meg|árgya|ásÉ kéÍü|jenek e? A napirondeket
5'6' és 7'.ápíend po.||ént ell €|\ fe|lÚn|elvé
Ai e|rtkséq ÉséíÖ jávas|om hogy n€ úzze nap Íondrc és mégbosze|eseket v6gyo |e a
.aprenoT'a szóvélség A\|néPiíenoipo{ megléÍgya|ésa me||eu 'g€.ne' Ekie|'enoáz
.émme| és ákilarliz|odik i|ven modon szévázhat
EgyÜ[ G9em fs|a kérdést 5'l,6''/, és 7''l nápircndipont msgtálgyá|ása |óÍténj€n e meg

szAVAzÁs
HATÁRozAT

rgen 2 Nem24

Íúegé||aPítom, hogy a három € óledesztétt napiÍeidi pont ngm keú| meg tárgya|ásra'

Aiegyzókrnyv 18 óm 00 perlkol |ezáÍva '

Bé|a jkv hilé]esiió

széke|y


