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Jegyzőkönyv

Készült:  2018. április 12-én 16 órakor a MEE Győri Szervezet éves taggyűlésén,
az Győri Műszaki SZC Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakgimnázium és

Szakközépiskola nagytermében (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 tagtársainkra: Horváth Tiborné, Rejtő Irén, Koncsek Ervin, Samu
Vince, Szabó Zoltán tagtársakra.

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:
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Tájékoztatja a Tisztelt taggyűlést, hogy a MEE Győri Szervezet 2018. év április 11-i
hivatalos taglétszáma 229 fő. Ők a taggyűlésre meghívót kaptak és szavazati joggal részt
vehetnek. A taggyűlésen regisztrálta magát 36 fő, ez a szervezet létszámának 15,7%-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: 
Bejelenti, hogy a határozatképtelenség miatt, az SZMSZ 7.1.3 pontja alapján, ugyanazon
napirenddel, ismételten összehívott taggyűlés, 16 óra 30 perctől, a jelenlévők számától
függetlenül a határozatképes.
Kéri a jelenlévő tagtársakat, hogy a jelzett időpontig hátralévő időben hallgassák meg
az AUDI Hungária mesterszakoktatójának, Altrichter László úrnak az előadását
Elektromos autók címmel.

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

Kérdések megvitatása után bejelenti, hogy az előzetesen meghirdetett taggyűlés teljes
jogkörrel folytatódik.

Bejelenti, hogy a küldött közgyűlésen a 2018. évben érvényesen regisztrált tagsággal
rendelkezők, és tagdíjat fizetett kartársak szavazati joggal, míg a jelen lévő vendégek
tanácskozási joggal vehetnek részt.

A taggyűlés jegyzőkönyv vezetője és hitelesítői személyek megválasztása következik:
A jegyzőkönyv vezetőjének : Mázi Edinát   míg a 

A jegyzőkönyv hitelesítőinek: Szalay Balázst, és 
ifj. Tóth Ernőt,

      javaslom.

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, és a hitelesítők személyét a taggyűlés egyhangúlag elfogadta.

6. Papp Zoltán:
Javaslom az alábbi napirendi pontok elfogadását:
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1. Beszámoló a 2017. évi egyesületi munkáról. Javaslat a 2018. évi feladatokra, progra-
mokra. Előterjesztő: Nemes László titkár

2. SZMSZ módosítása Előterjesztő: Csáfordy Ferenc elnök
3. Jelölő bizottságra javaslattétel, és jelölő bizottság megválasztása 
4. A Magyar Elektrotechnikai Egyesület jubileumi kendőinek, nyakkendőinek átadása
5. 2017. évi „Hellenbroth Antal” szervezési és „Czigány Béla” szakmai díj átadása.

Büfé, baráti beszélgetés.

Van-e kérdés, vagy javaslat más napirendi pontra?
A új napirendi pontok felvételére javaslat nem érkezett.

A napirendet a taggyűléssel 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 elfogadták a

napirendi pontokat.

Felkéri Nemes László titkár urat, hogy tartsa meg a vezetőség beszámolóját a 2017. évi
gazdálkodásáról és tevékenységéről, ismertesse a Győri Szervezet 2018. évi pénzügyi
tervét és a 2018. évi célkitűzéseit, tervezett programokat.

7. Papp Zoltán:
Megköszöni a Titkár úrnak a beszámolókat.

Van-e kérdés vagy kiegészítés a tagtársak részéről a beszámolóhoz? 

Kérdés, kiegészítés nem érkezett a tagság felől.

Levezető elnök kérte a tagságot, hogy nyílt szavazással fogadják el a bemutatott
beszámolót, és tervet. 

Döntés:
A megjelent tagtársak kiegészítést nem tettek, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, jól
látható többséggel elfogadták a 2017. évi beszámolót, és a 2018. évi tervet.

8. Papp Zoltán:
Felkéri Csáfordy Ferenc elnök urat, hogy ismertesse a Győri Szervezet Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítását.

9. Csáfordy Ferenc:
Elnök úr ismerteti, hogy a régi SZMSZ-t aktualizálták a jelenlegi központi szabályoknak,
és a kor igényeinek megfelelően. Ismertette a változásokat, melyet előzetesen minden
tagtárs megkapott.

10. Papp Zoltán:
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Levezető elnök kérte a tagságot, hogy nyílt szavazással fogadják el az ismertetett
szabályzatot.

Döntés:
A megjelent tagtársak kiegészítést nem tettek, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
elfogadták az átdolgozott szabályzatot.

11. Papp Zoltán:
Jövő évben lejár a jelenlegi vezetőség mandátuma, ezért az új vezetőség megválasztása
érdekében szükség van a jelölő bizottság megbízására.
A vezetőség az alábbi személyekből álló jelölőbizottságot javasolja:
Jelölőbizottság vezetője: Csaplár Ákos
Tagjai: Egyházy Sándor, Kiss Gergely

Jelöltek az előzetes egyeztetés során kijelentették, hogy megválasztásuk esetén a bizottsági
feladatok elvégzését vállalják.

Levezető elnök kérte a megjelenteket, hogy tegyék meg javaslataikat újabb jelölt jelölő
listára történő felvételére.
Új javaslat nem érkezett.

Szavazás:
Leveztő elnök kéri a tagtársakat, hogy aki egyetért Csaplár Ákos jelölőbizottság elnökké
történő megválasztásával, az kézfeltartással jelezze!

Döntés:
A megjelent tagtársak kiegészítést nem tettek, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadták a jelölőbizottság elnökének Csaplár Ákost.

Szavazás:
Leveztő elnök kéri a tagtársakat, hogy aki egyetért Egyházy Sándor jelölőbizottság tagjává
történő megválasztásával, az kézfeltartással jelezze! 

Döntés:
A megjelent tagtársak kiegészítést nem tettek, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
elfogadták a jelölőbizottság tagjának Egyházy Sándort.

Szavazás:
Leveztő elnök kéri a tagtársakat, hogy aki egyetért Kiss Gergely jelölőbizottság tagjává
történő megválasztásával, az kézfeltartással jelezze! 

Döntés:
A megjelent tagtársak kiegészítést nem tettek, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
elfogadták a jelölőbizottság tagjának Kiss Gergelyt.

Papp Zoltán megköszöni a tagság segítő aktivitását. A megválasztott jelölő bizottságnak
felelősségteljes jó munkát kíván.

Levezető elnök felkéri Nemes László Titkár urat, hogy jubilánsainknak, az alkalomra készített
nyakkendőket adja át. 
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10 éves jubileum Gruber Kinga, Popper Dániel
20 éves jubileum Künszler Béla, Sághi Szabolcs, Simon Géza, Tóth Józsefné
30 éves jubileum Hadarits Ferenc
40 éves jubileum Bán Antal, Gombolai István, Wally Tibor

Jubiláns tagjainknak a közgyűlés nevében jó egészséget és további aktív egyesületi munkát
kívánok.

12. Papp Zoltán:
2017. 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:  Egyházy Sándor úr
Díjat átadja:  Csáfordy Ferenc elnök

     A díjbizottság elnöke jelzi, hogy idén a Hellebronth Antal szervezési díjra nem érkezett
     jelölés.

Gratulál a kitüntetett tagtársnak, megköszöni a tagság nevében a MEE érdekében
végzett munkáját.

13. Papp Zoltán:
A zárszóban a Vezetőség nevében kéri a megjelenteket, hogy kövessék figyelemmel az
Egyesület folyóiratát az ELEKTROTECHNIKA”-t, illetve a Győri egyesület hamarosan
elkészülő 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
2017. évi gazdasági beszámoló, 2018. évi terv
Díjbizottsági jegyzőkönyv
SZMSZ változások
Elfogadott SZMSZ 2018. április 12.
Czigány Béla szakmai díj odaítélésének indoklása (1 db)
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Kapja: MEE Budapest
MEE Szervezet Győr

           Irattár 

Jegyzőkönyvvezető:

……………………………..
                                                  Mázi Edina

Jegyzőkönyvet hitelesítette:

………………………… …………………………….
Szalay Balázs ifj. Tóth Ernő

Győr, 2018. április 12.
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