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MCSE-közgyűlés volt január 5-én

Rendkívüli közgyűlést tartott az MCSE 
2008. január 5-én, szombaton, a Polá
ris Csillagvizsgálóban. Az ok a Fővárosi 
Főügyészség rutinvizsgálata volt, melyet 
2007-ben országosan számos civil szervezet 
esetében végeztek. Az ügyész -  megvizsgálva 
az egyesület szabályait és működését -  fel
hívta a figyelmet a tapasztalható működési 
hiányosságokra és az Alapszabály, továbbá 
az Ügyrend esetében módosításokat java
solt, hogy az megfeleljen az MCSE 1989-es 
újjáalakulása óta többször is módosított, 
illetve új jogszabályi előírásoknak.

Az MCSE Elnöksége 2007. november 21-i 
ülésén az ügyészségi vizsgálat eredményét 
elfogadta (ennek határozatai az MCSE hon
lapján olvashatóak). Mivel a Számvizsgáló 
Bizottság tagjainak megbízatása már lejárt, 
megválasztásuk érdekében szükséges volt 
a rendkívüli közgyűlés összehívása. Ez lett 
összekötve az Elnökség által megtárgyalt, 
ügyészi iránymutatás alapján előkészített 
alapszabály-módosítással.

A közgyűlést 10 órára hirdették meg a Pola
ris Csillagvizsgálóba, ám mivel a jelenlevők 
kis száma (26 tag) miatt az ülés nem volt 
határozatképes, azt Kolláth Zoltán elnök 
változatlan napirenddel, 10 óra 30-ra hívta 
össze. Időközben a jelenlévők áttanulmá
nyozták a módosítási javaslatot.

Miután az elnök megnyitotta a közgyűlést, 
Mizser Attila főtitkár ismertette a javasolt 
módosítások okait. A Főügyészség kérte a 
Titkárság és az Elnökség, valamint a főtitkár 
és az elnök jogainak egyértelműbb elkülöní
tését, meghatározását. így az eddigi gyakor
latnak megfelelően már az Alapszabályban 
is szerepel, hogy az Elnökség az MCSE 
képviseleti, míg a Titkárság az egyesület 
ügyintéző szerve. Emellett a tagsági formák 
racionalizálására is sor került, az Alapsza
bály a rendes, pártoló, örökös, örökös párto

ló és tiszteletbeli tagok helyett az MCSE-nek 
a módosítások szerint rendes, örökös és 
tiszteletbeli tagjai vannak, noha a rendes 
éves tagdíj legalább ötszörösét befizetők a 
Titkárságtól támogatói igazolványt kapnak. 
További átalakítás, hogy hivatalból a Tit
kárság tagjai, valamint a tiszteletbeli elnök, 
tanácskozási joggal meghívást kapnak az 
elnökségi ülésekre, a főtitkár továbbra is 
hivatalból tagja az Elnökségnek. Ettől füg
getlenül természetesen, a titkárok szintén 
beválaszthatok az Elnökségbe.

Az új alapszabály emellett az eddigieknél 
részletesebben tárgyalja az Elnökség és a 
Titkárság, valamint a bizottságok és helyi 
csoportok alapvető működési szabályait. 
Az új alapszabály megtekinthető, illetve 
pdf formátumban letölthető az MCSE hon
lapjáról.

A közgyűlés végül titkos szavazással 
megválasztotta a Számvizsgáló Bizottság 
tagjait. Dienes Péter, Turzó Péter és Spá- 
nyi Péter indultak a tagságért, a szükséges 
mennyiségű igen szavazatnál messze többet 
kapott valamennyi jelölt. A bizottság elnö
kének a közgyűlés Dienes Pétert választotta 
meg. A Számvizsgáló Bizottság tagjai négy 
évre kaptak megbízatást, munkájukhoz sok 
sikert kívánunk!

Végül Kolláth Zoltán tájékoztatta a 
közgyűlést arról, hogy az ENSZ a 2009-es 
esztendőt a Csillagászat Nemzetközi Evévé 
nyilvánította, ezzel kapcsolatban az egye
sületnek már idén rengeteg tennivalója lesz. 
Mizser Attila főtitkár pedig elmondta, Sár- 
neczky Krisztián titkár 2008. január 1-től 
-  az Elnökség 1/2007. sz. határozatának 
megfelelően -  az MCSE szerződéses mun
katársa lett, ezt a közgyűlés egyhangúlag 
támogatta.

A hivatalos programot követően az Inter
netes Szakcsoport és a Polaris-stáb tartott 
megbeszéléseket.
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