
Jegyzőkönyv 
 
 
amely létrejött Budapesten, az Andrássy út 98. szám alatt a Magyar Coach Egyesület rendes közgyűlése tárgyában 
2012. december 06. napján, az alábbiak szerint: 
 
 
Jelen vannak:   Ábri Judit    rendes tag 
    Balla Edit    alapító tag 
    Barnóczki Annamária   alapító tag, elnök 
    Bodnár György   alapító tag, alelnök 

Demendiné Cserna Tímea  alapító tag, alelnök 
Földvári Éva    alapító tag 
Horváth Márta   alapító tag, alelnök 
Kovács Ildikó    rendes tag 
Örvényesiné Csabai  Rita  rendes tag 
Papp Eszter    rendes tag  
Szendrődi Szilvia   alapító tag, titkár 
Zsótér Gina    alapító tag 
Baloghné Bakos Adrienn  meghívott 

 
 
Napirendi pontok: 1./ A közgyűlés megnyitása, a jegyzőkönyvvezető és hitelesítő tagok   

megválasztása. 
    2./ Az elnökség beszámolói (pénzügyi, és tevékenységi). 

3./ A Számviteli beszámoló és a Közhasznúsági jelentés, valamint a 2013. évi 
költségvetés tervezetének előterjesztése. 

    4./ Tisztújítás. 
    5./ 2013. évi programterv ismertetése. 

6./ Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint a Szolgáltatások jegyzéke 
változatlan formában történő érvényben maradása 

 
 
1./  Barnóczki Annamária elnök a közgyűlést megnyitja, kijelenti, hogy a közgyűlés meghirdetett időpontjában az 
egyesület jelenlévő tagjaival a közgyűlés határozatképtelen volt, ezért az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően 
a közgyűlést a jelenlévő tagokkal, 1 órával később (15 óra 30 perckor) megnyitja. 
 
Jelenlévők a közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjéül jelölik Baloghné dr. Bakos Adrienn meghívottat, hitelesítő tagoknak 
pedig Demendiné Cserna Tímea és Horváth Márta. A jelölést a jelenlévők egyhangú szavazással elfogadták, és 
meghozták az alábbi határozatot: 
 
 
 
  A rendes közgyűlés 

1/2012.sz. 
h a t á r o z a t a 

 
Jegyzőkönyvvezető: Baloghné Bakos Adrienn 
Hitelesítő tagok: Demendiné Cserna Tímea és Horváth Márta 

2./ Barnóczki Annamária elnök és Szendrődi Szilvia titkár ismertetik jelenlévőkkel a 2012. évi pénzügyi 
beszámolót, valamint az Egyesület által folyó évben végzett tevékenységeket. A beszámolók elhangzása 
után tagok véleményt nyilváníthatnak, elnök kéri, hogy nyílt szavazással döntsenek a beszámolók 
elfogadásáról. 

A fentiek alapján a jelenlévők egyhangúlag meghozták az alábbi határozatot: 
 
 

A rendes közgyűlés 
2/2012.sz. 



h a t á r o z a t a 
 
Az elnökség által ismertetett pénzügyi és tevékenységi beszámolók elfogadása. 
 
 
3./ Az elnökség ismerteti a tagsággal a 2012. évi Számviteli beszámolót, a Közhasznúsági jelentést, és a 2013. évi 
költségvetés tervezetét, melyet jelenlévőknek tárgyalásra ajánl. 
 
Tagok az elhangzottak megvitatását követően nyílt szavazással, egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozták: 
 

A rendes közgyűlés 
3/2012.sz. 

h a t á r o z a t a 
 
Az elnökség által ismertetett Számviteli beszámolót, Közhasznúsági jelentést és a 2013. évi költségvetést 
elfogadják. 
 
 
4./ A tisztújítás keretében a jelenlévő tagság a jelenlegi elnökséget kérik az egyesület vezetésének folytatására 2013 
évben is. A felkérést Barnóczki Annamária elnök, Demendiné Cserna Tímea az oktatásért felelős alelnök, Horváth 
Márta a tagsággal kapcsolatos tevékenységekért felelős alelnök és Szendrődi Szilvia titkár köszönettel elfogadják. 
 
Bodnár György, médiáért felelős alelnök bejelenti, hogy 2013-ban nem kívánja vállalni az alelnöki pozíciót, ezért 
jelenlévő tagok erre a posztra Örvényesi Ritát jelölik. 
 
Alelnöknek jelölik: Örvényesiné Csabai Rita 
 
 
A fentiek alapján a jelenlévők, titkos szavazás után, egyhangúlag meghozták az alábbi határozatot: 
 
 

A rendes közgyűlés 
4/2012.sz. 

h a t á r o z a t a 
. 

Az egyesület elnöksége 2013-ban - a médiáért felelős alelnök személyét kivéve – nem változik, az új alelnök 
Örvényesiné Csabai Rita. 
 
Az elnökség tagjai: 
elnök:   Barnóczki Annamária 
alelnökök:  Demendiné Cserna Tímea – képzésekért felelős 
   Horváth Márta – toborzásért felelős 
   Örvényesiné Csabai  Rita – médiáért felelős 
titkár:   Szendrődi Szilvia 
Fentiek tisztségüket 2013.december 31-ig  töltik be. 
 
 
5./Az új elnökség nevében Demendiné Cserna Tímea oktatásért felelős alelnök és Örvényesiné Csabai  Rita 
médiáért felelős alelnök tájékoztatja a jelenlévőket az egyesület 2013. évi munkatervéről, melyet meghallgatás és 
egyeztetés után a jelenlévő tagság egyhangú döntéssel elfogad. 
  
  

A rendes közgyűlés 
5/2012.sz. 

h a t á r o z a t a 
  

Tagok a Magyar Coach Egyesület 2013. évi munkatervét egyhangú szavazatukkal elfogadják.  
 
6./ Az elnökség tájékoztatja a jelenlévőket, hogy nem javasol változtatást az egyesület SzMSz-ében és a 
Szolgáltatások jegyzékében, ilyen irányú javaslat a tagság részéről sem érkezik, így az Magyar Coach 



Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a Szolgáltatások jegyzéke változatlan formában 
marad érvényben. 
 

A rendes közgyűlés 
6/2012.sz. 

h a t á r o z a t a 
  

Tagok a Magyar Coach Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint a Szolgáltatások 
jegyzéke változatlan formában történő érvényben maradását, egyhangú döntéssel elfogadják. 
 
 
 

kmf. 
 

………………………………..     ……………………………….. 
      

hitelesítő tagok 
 

………………………………. 
Baloghné Bakos Adrienn 

Jegyzőkönyvvezető 
Tanúk: 
 
1. Név: ……………………………………………….  2. Név: …………………………………………….. 
Lakcím: ……………………………………………..  Lakcím:…………………………………………….. 
Szem.ig.sz.: …………………………………………  Szem.ig.sz.: ………………………………………... 
 



Mellékletek: 
 

- Jelenléti ív 
- Pénzügyi beszámoló 2012. 
- A MCE 2012. évi tevékenységeiről szóló beszámoló 
- Számviteli beszámoló 2012. 
- Közhasznúsági Jelentés 2012. 
- 2013. évi költségvetés 
- 2013. évi munkaterv javaslat 
- Elfogadó Nyilatkozat 


