
KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: 2011. október 5-én, Balatonfüreden megtartott közgyűlésről. 
 
Jelen vannak a mellékelt jelenléti íven aláírt személyek, 110 fő. 
 
Dr. Kőszegfalvi Edit: Tisztelettel köszönti a résztvevőket. Megállapítja, hogy a közgyűlés 
nem határozatképes, ezért az alapszabálynak, valamint a meghívóban közölteknek 
megfelelően 17.15 órára ismételten összehívja. 17.15 órakor megállapítja, hogy a közgyűlés 
határozatképes. A napirendi pontok a 2011/4. sz. Hírlevélben találhatóak, melyet mindenki 
postán megkapott.  
Elmondja, hogy ma tudunk abban is dönteni, ami a közgyűlés kizárólagos hatásköre. Az 
elnöki beszámolót követően az alapszabálynak megfelelően jelölt elnököt fogunk választani. 
Ehhez pedig az EGVE tagság 25%-ának jelen kell lenni. A jelenlévők 25%-ának szavazatát 
meg kell kapnia annak, aki érvényes szavazatokkal rendelkezik ahhoz, hogy ezt a tisztséget be 
tudja tölteni. A jelölés menetéről és a szavazás módjáról a választmány elnöke fog 
beszámolni.  
Ismerteti a napirendi pontokat. 
 
A közgyűlés a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.  
 
Felkéri Dr. Ari Lajos elnök urat tartsa meg a beszámolót.  
 
1. Az EGVE elnökének rövid tájékoztatója az elmúlt időszakban 
történtekről 
 
Dr. Ari Lajos: A hírlevélbe minden belekerült, ezért tényleg rövid lényegre törő tájékoztatást 
nyújt. Említésre kerül a konferencia megszervezése, a Napi Gazdaság konferenciája, kiállítók, 
jelentkezők, közhasznúsági bejegyzés meg nem történte, jogszabályi véleményezés, 
nyugdíjprogram, ösztöndíj rendszer, Gazdasági Szemle, gázmotorokkal kapcsolatos probléma, 
kórház igazgatói pályázatok. 
 
Dr. Kőszegfalvi Edit: Felkéri a választmány elnökét, Hegedűs Ivánt, aki egyben a 
jelölőbizottság vezetője, hogy számoljon be a jelölt elnök jelölésének a folyamatáról. Ezt 
követően a két jelölt elnöknek lehetősége van, hogy egy rövid expozét mondjon.  
 
2. A választmány elnökének tájékoztatója a jelölési folyamatról 
 
Hegedűs Iván: Az EGVE elnöksége és választmánya közös ülésén létrehozott egy 
jelölőbizottságot, melynek tagjait sorolja fel. Kidolgoztak egy rendet, mely a 
szabályzatainkon alapul, s ez alapján folytatták le a jelölési eljárást. Összességében sok jelölés 
nem történt. De eredményesen lefolytatták az eljárást. Ennek megfelelően tájékoztatja a 
közgyűlést az eredményről. Az EGVE jelöltelnöki tisztségre abc sorrendben Dr. Baráth Lajos, 
Molnár Attila szerzett jogot. Tehát a hatályos szabályzataink alapján ez azt jelenti, hogy ez a 
két név szerepel a szavazócédulán. Itt helyszínen további jelölés nem lehet. A két személy 
közül tud a tisztelt tagság választani.  
 



Dr. Kőszegfalvi Edit: Megkéri a jelöltelnököket, először abc sorrendben Dr. Baráth Lajost, 
hogy tartsa meg tájékoztató beszédét.  
 
Dr. Baráth Lajos: Megtartja bemutatkozó beszédét, önéletrajz diavetítéssel kiegészítve.  
 
Dr. Kőszegfalvi Edit: Felkéri Molnár Attilát is a beszédre. 
 
Molnár Attila: Ismerteti szakmai programját, diavetítéssel egészíti ki a tájékoztatóját.  
 
Dr. Kőszegfalvi Edit: Felhívja a figyelmet, hogy a közgyűlés feladata most szavazatszámláló 
bizottsági tagok választása. Javasolja Hegedűs Ivánt, Becze Ákost valamint Juhász Gábort 
erre a feladatra. Kéri a közgyűlés döntését. 
 
Megállapítja, hogy a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a szavazatszámláló bizottságot.  
 
Tájékoztat, hogy az EGVE alapszabálya mit mondd az érvényes szavazásról.  
 
A szavazatszámláló bizottság egy szavazat gyűjtő dobozt érvényesít, melybe a számozott 
szavazó lapokat kell belehelyezni.  
 
Dr. Ari Lajos: Kéri a jelenlévőket, hogy a szavazás után, amíg a bizottság számolja a 
szavazatokat, üljenek vissza a helyükre, s ez alatt az idő alatt adnák át az EGVE díjat . 
 
A szavazás megkezdődött. Mindenki leadja érvényes szavazatát. Majd a számlálóbizottság 
kinyitja a dobozt, és megszámolja a szavazatokat.  
 
Dr. Ari Lajos: Szántó Istvánnénak átadja az EGVE díjat.  
 
Sin József: Köszönti Némedi Józsefnét és szintén ajándékot ad át.  
 
Hegedűs Iván: Ismerteti a szavazás eredményét. Dr. Baráth Lajos úr 29 szavazat. Molnár 
Attila úr 77 szavazat. 
 
Dr. Kőszegfalvi Edit: Gratulál a jelölt elnöknek, Molnár Attilának. Tájékoztat az esti program 
menetéről. Lezárja a közgyűlést, megköszöni a részvételt. 
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