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Jegyzőkönyv

Készült: 2016. április 07-én 15 órakor a MEE Győri Szervezet éves tisztújító
taggyűlésén, az Pattantyús Á.G. Iskola és Művelődési Központ
dísztermében. (Győr, Ikva u. 70.).

Jelen vannak: A MEE Győri Szervezetének tagjai (mellékelt jelenléti ív szerint)

A taggyűlésre érkezők regisztrációját vezeti Schramek János és Nemes János a hivatalos
tagnévsoron való aláírással.

1. Elnöki köszöntő:
Az egyesület Győri elnöke, Csáfordy Ferenc köszönti a megjelenteket, majd átadja a
szót a levezető elnöknek, Papp Zoltánnak.

2. Papp Zoltán: 
Köszönti a jelenlévőket (a regisztrált tagokat és a megjelent vendégeket).
Kéri a jelenlevőket, hogy egy perces felállással emlékezzenek az elmúlt évi taggyűlés óta
elhunyt egykori tagtársunkra: Tell Pál tagtársra.
Felkéri Schramek János urat, a vezetőség szervezeti szakreferensét, hogy tájékoztassa a
taggyűlést a MEE Győri Szervezet taglétszámáról, a taggyűlésen megjelentek létszámáról,
a taggyűlés határozatképességéről.

3. Schramek János:
Tájékoztatja a Tisztelt taggyűlést, hogy a MEE Győri Szervezet 2016. év április 07-i
hivatalos taglétszáma 259 fő. Ők a taggyűlésre meghívót kaptak és szavazati joggal részt
vehetnek. A taggyűlésen regisztrálta magát 44 fő, ez a szervezet létszámának 16,9%-a.
A regisztráltak listája a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A Szervezeti Működési Szabályzatban előírt 50%-nál alacsonyabb regisztrált jelenlévő
esetén a taggyűlés határozatképtelen. Átadja Papp Zoltánnak a szót.

4. Papp Zoltán: 
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Bejelenti, hogy a határozatképtelenség miatt, az SZMSZ 7.1.3 pontja alapján, ugyanazon
napirenddel ismételten összehívott taggyűlés, küldött közgyűlés formájában folytatódhat.
15 óra 30 perctől a jelenlévők számától függetlenül a küldött közgyűlés határozatképes.
Kéri a jelenlévő tagtársakat, hogy a jelzett időpontig hátralévő időben hallgassák meg
Kocsis Zoltán tagtársunknak, az Audi Hungária szakképzési koordinátorának „Audiban
folyó szakmai oktatás!” című előadását.

5. Papp Zoltán:
Az előadás befejeztével megköszöni Kocsis Zoltán úr felkészülését, tájékoztatja a
jelenlévőket, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban lehetőség van kérdéseket feltenni.

Kérdés nem érkezett, ezért bejelenti, hogy az előzetesen meghirdetett taggyűlés, küldött
közgyűlésként teljes jogkörrel folytatódik.
Bejelenti, hogy a küldött közgyűlésen a 2016. évben érvényes regisztrált tagsággal
rendelkezők szavazati joggal, míg a jelen lévő vendégek tanácskozási joggal vehetnek
részt.

A küldött közgyűlés jegyzőkönyv vezetője és hitelesítői személyek megválasztása
következik:

A jegyzőkönyv vezetőjének : Mázi Edinát   míg a 

A jegyzőkönyv hitelesítőinek: Samu Józsefet, és 
ifj. Tóth Ernőt,

További javaslatok fogadása.

Javaslat nem érkezett.

Megkéri a szavazati joggal rendelkezőket, hogy együttes, nyílt szavazással fogadják el az
előbbi feladatokra javasolt személyeket.

Döntés:
A jegyzőkönyvvezető, a hitelesítők személyét a küldött közgyűlés egyhangúlag, jól látható
többséggel elfogadták.

6. Papp Zoltán:
Javaslom az alábbi napirendi pontok elfogadását:
1. További napirendi pontok javaslata, elfogadása
2. Szavazatszámláló bizottság állítása.
3. Beszámoló a 2016. évi egyesületi munkáról. Javaslat a 2017. évi feladatokra, 

programokra.
Előterjesztő: Nemes László titkár

4. Jubileumi nyakkendők, kendők átadása.
Nyakkendőket átadja: Csáfordy Ferenc   elnök

5. 2016 évi Hellebronth Antal szervezési és Czigány Béla szakmai díjak átadása, 
díjbizottság javaslata alapján.

6. Vezetőség lemondása.
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7. Jelöltek ismertetése, jelöltlista véglegesítése.
Előterjesztő: Csaplár Ákos jelölőbizottsági elnök 

8. Lehetőség az Elnök és Titkár jelöltek programjainak rövid ismertetésére.
9.  Szavazás 

      Szünet: Büfé, szavazatszámlálás alatt rövid baráti beszélgetés.
10.  Szavazás eredményének ismertetése, új elnök rövid köszöntője.

Van-e kérdés, vagy javaslat más napirendi pontra?
A napirendet a küldött közgyűléssel el kell fogadtatni, ezért megkéri a jelenlévő,
szavazati joggal rendelkezőket, hogy nyílt szavazással fogadják el a napirendi
pontokat.

Döntés:
A küldött közgyűlés kiegészítést nem tett, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, jól látható
többséggel elfogadták a napirendi pontokat.

7. Papp Zoltán:
A szavazatszámláló bizottság vezetőjének:

Dobó Zsoltot -t Alianz Hungáriától
Tagjainak:

Csabai Mihály-t PÁGISZ, és
Csaplár Tamás-t E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

javaslom.

Van-e kérdés esetleg más javaslat?
Javaslat nem érkezett, ezért együttes, nyílt szavazással kéri a jelenlévő, szavazati joggal
rendelkezőket, hogy szavazzanak a bizottság felállításáról.

Döntés:
A küldött közgyűlés kiegészítést nem tett, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, jól látható
többséggel elfogadták a szavazat számláló bizottság vezetőjét és tagjait.

Felkéri Nemes László titkár urat, hogy tartsa meg a vezetőség beszámolóját a 2015. évi
gazdálkodásáról és tevékenységéről, ismertesse a Győri Szervezet 2016. évi pénzügyi
tervét és a 2016. évi célkitűzéseit, tervezett programokat.

8. Papp Zoltán:
Megköszöni a Titkár úrnak a beszámolókat.
Van-e kérdés vagy kiegészítés a tagtársak részéről a beszámolóhoz? 
Kérdés nem érkezett.
Levezető elnök kérte a tagságot, hogy nyílt szavazással fogadják el a bemutatott
beszámolót, és tervet. 

Döntés:
A küldött közgyűlés kiegészítést nem tett, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, jól látható
többséggel elfogadták a 2015. évi beszámolót, és a 2016. évi tervet.

9. Papp Zoltán:
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Felkéri Csáfordy Ferenc elnök urat, hogy jubilánsainknak, az alkalomra készített
nyakkendőket adja át. 
Jubiláns tagjainknak a közgyűlés nevében jó egészséget és további aktív egyesületi munkát
kívánok.

20 éves jubileum Csaplár Ákos
Csele Tiborné
Egyházy Sándor
Szabó Zoltán 

30 éves jubileum Göbölös Zoltán
Kósa Tibor
Kovács Szilveszter
Mezö Csaba
Németh Zoltán
Szeöcs Géza

40 éves jubileum Németh Árpád

50 éves jubileum Dániel István
Koncsek Ervin
Nemes Benjamin

10. Papp Zoltán:
2015. évi „Czigány Béla” szakmai díj és Hellebronth Antal szervezési díj átadása
Felkéri Schramek János urat – a Díjbizottság elnökét – hogy ismertesse a díjazottakat, és
kéri Csáfordy Ferenc elnök urat a díj átadására.

Czigány Béla szakmai díj kitüntetésben részesül:  Wally Tibor úr
Díjat átadja:  Csáfordy Ferenc elnök

Hellebronth Antal szervezési díj kitüntetésben részesül: Csaplár Ákos úr
Díjat átadja:  Csáfordy Ferenc elnök

Gratulál a kitüntetett tagtársaknak, megköszöni a tagság nevében a MEE érdekében
végzett munkájukat.

12. Csáfordy Ferenc szólásra jelentkezik.
Megköszöni a beszámoló elfogadását és az eltelt három éves ciklusban kapott bizalmat, 
majd bejelenti, hogy a mandátum lejártával az egyesületi elnökséggel együtt lemond.

13. Papp Zoltán:
A tagtársak nevében megköszöni az elmúlt három év munkáját a leköszönt vezetőségnek
és elnöknek. 

14. Papp Zoltán:
Bejelenti, hogy a következőkben a 7. napirendi pontnak megfelelően a tisztújítás, új
vezetőség megválasztása következik
A tisztújítást természetesen minden esetben megelőzi egy jelölési folyamat. Ennek része
a ciklus vége előtti évben megválasztandó jelölőbizottság, mely esetünkben is így történt.
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A múlt évben az egyesület elnöksége felkérte Csaplár Ákos, Egyházy Sándor, Kiss
Gergő tagtársunkat, hogy a 2016. évi tisztújító taggyűlésen a szervezet tagjait előzetesen
megkérdezve tegyenek személyi javaslatot a különböző betöltendő tisztségekre.
Ezek után felkéri a jelölő bizottság elnökét Csaplár Ákost, hogy az elnök, a titkár,
vezetőség tag, díjbizottsági, és küldött pozíció betöltésére tegyen javaslatot. 

15. Csaplár Ákos:
Ismerteti az elmúlt időszakban elvégzett munkájukat, bemutatja a jelölő bizottság által
kialakított jelöltek listáját.

Díjbizottság választására:
ifj. Tóth Ernő
Markó László
Papp Zoltán
Zöldi Zoltán

Vezetőségi tagokra:
Elnök: Csáfordy Ferenc
Titkár: Nemes László
Tagok: Dikász Zoltán

Gyepes Tamás
Hollenczer Lajos
Marcsa Dániel
Nemes János
Samu József
Schramek János
Szalay Balázs

Országos közgyűlésre küldöttnek:
Albert Zoltán
Arany Tamás
Gyepes Tamás
Ifj. Tóth Ernő
Hegedűs József
Horváth József
Kispál László
Papp Zoltán
Varga Berta Tamás
Zöldi Zoltán

Tagtársakat jelölték a betöltendő tisztségekre.

16. Papp Zoltán:
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy természetesen lehetőség van további jelöltek
megnevezésére is. Az új jelölt akkor kerülhet fel a jelölő listára ha

 5 éves tagsággal rendelkezik
 érvényes tagsággal rendelkezik (nincs tagdíj hátraléka)
 a szavazás előtt nyilatkozik, hogy vállalja a jelölést 
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Az újabb jelölt elfogadtatása szavazással történik. A listára való felkerüléshez egyszerű 
többség szükséges.

A megjelent szavazati joggal rendelkező tagtársaktól más javaslat nem érkezett.

Megköszöni a jelenlévő tagság segítő aktivitását. 

17. Papp Zoltán:
A jelölő bizottságot kéri a szavazócédulák elkészítésére.
A jelölőbizottságtól megkérdezi, hogy a szavazólapok elkészültek-e, ha igen akkor
kéri a szavazat számláló bizottságot, hogy ossza ki a szavazólapokat. A kiosztás során
a tagok a szavazólap átvételét aláírásukkal igazolják az erre megadott külön jelenléti íven,
melyet a szavazatszámláló bizottság ellenőriz.

Felhívja a szavazati joggal rendelkező tagság figyelmét, hogy a leadandó szavazó lap
akkor lesz érvényes, ha a lapon 1 elnök, 1 titkár, maximum 7 vezetőségi tag, maximum 3
díjbizottsági tag és maximum 8 küldött választható, a szabályzatban rögzített módon az
elnök és a titkár automatikusan küldött státuszt kap.

A kijáratnál elhelyezett urnába kéri a szavazó cédulákat bedobni, egyben felkéri a
megválasztott szavazatszámláló bizottságot, hogy szíveskedjenek a szavazatokat
összegyűjteni, megszámlálni, majd az eredményt a tagsággal közölni.
A szavazatszámlálási bizottság a szavazás megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a
szavazatokat gyűjtő doboz szabályosan zárt-e
A szavazás időtartamára 25 perc szünetet rendel el, mely közben a büfébe meghív
mindenkit.
Kéri a tagságot, hogy pontosan jelenjen meg az eredményhirdetésre.

Szavazási szünet, előtérben büfé.

18. Papp Zoltán:

Szavazás eredményének kihirdetése céljából átadja a szót a szavazatszámláló bizottság
elnökének, Dobó Zsoltnak. 

19. Dobó Zsolt:
Megköszöni a megjelent szavazati joggal rendelkezők aktív részvételét.
Jelzi, hogy érvénytelen szavazószelvény nem volt. Majd ismerteti a szavazás eredményét.

Díjbizottság (3 fő választható):
1. ifj. Tóth Ernő 46 szavazat
2. Papp Zoltán 43 szavazat
3. Markó László 34 szavazat
4. Zöldi Zoltán 27 szavazat
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Vezetőség:

Elnök:

Csáfordy Ferenc 50 szavazat

Titkár:

Nemes László 49 szavazat

Vezetőségi tagok (7fő választható):

1. Hollenczer Lajos 50 szavazat
2. Samu József 50 szavazat
3. Nemes János 49 szavazat
4. Schramek János 48 szavazat
5. Marcsa Dániel 46 szavazat
6. Szalay Balázs 41 szavazat
7. Dikász Zoltán 35 szavazat
8. Gyepes Tamás 31 szavazat

Küldöttek az országos közgyűlésre:

1. ifj. Tóth Ernő 49 szavazat
2. Papp Zoltán 49 szavazat
3. Albert Zoltán 46 szavazat
4. Horváth József 42 szavazat
5. Zöldi Zoltán 41 szavazat
6. Kispál László 40 szavazat
7. Hegedűs József 38 szavazat
8. Gyepes Tamás 33 szavazat
9. Arany Tamás 32 szavazat
10. Varga Berta Tamás 29 szavazat

20. Papp Zoltán:
Megköszöni a bizottság munkáját. Lehetőséget ad a megválasztott Elnök, és Titkárnak
rövid felszólalásra.

 

21. Nemes László:
Megköszöni az ismét megszavazott bizalmat. Reméli, hogy a következő ciklusban is a
korábbiakhoz hasonló hatékonysággal tudnak együtt dolgozni. Jelzi, hogy az áprilisban
esedékes szakmai és kulturális kirándulásra van még lehetőség jelentkezni.

11. Papp Zoltán:
A zárszóban a Vezetőség nevében kéri a megjelenteket, hogy kövessék figyelemmel az
Egyesület havi folyóiratát az ELEKTROTECHNIKA”-t, illetve a Győri egyesület
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internetes honlapját, és az értesítéseket. Ötleteikkel javaslataikkal továbbra is segítsék az
Egyesület munkáját. Önkéntesen, vagy felkérten vegyenek részt a vezetőség által
megfogalmazott célok megvalósításában, valamint látogassák a szakmai és más
rendezvényeinket, és ezekkel támogassák az Országos Elnökség és a Győri vezetőség
törekvéseit.

Köszöni a megtisztelő részvételt. A küldöttgyűlést bezárja.

Mindenkinek jó egészséget kíván és invitálja a tagságot a büfébe további baráti
beszélgetésre.

Melléklet:
Meghívó
Jelenléti ív
2015. évi gazdasági beszámoló
2016. évi gazdasági terv

                 Díjbizottsági jegyzőkönyv
Czigány Béla szakmai díj odaítélésének indoklása (1 db)

Kapja: MEE Budapest
MEE Szervezet Győr

           Irattár 

Jegyzőkönyvvezető:
……………………………..

                                                  Mázi Edina

Jegyzőkönyvet hitelesítette:

………………………… …………………………….
Samu József ifj. Tóth Ernő

Győr, 2016. április 07.
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