
KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: 2012. október 3-án, Balatonfüreden megtartott közgyűlésről. 
 
Jelen vannak a mellékelt jelenléti íven aláírt személyek, 90 fő. 
 
Dr. Kőszegfalvi Edit: Tisztelettel köszönti a résztvevőket. Megállapítja, hogy a közgyűlés 
nem határozatképes, ezért az alapszabálynak, valamint a meghívóban közölteknek 
megfelelően 17.30 órára ismételten összehívja. 17.30 órakor megállapítja, hogy a közgyűlés 
határozatképes. A napirendi pontok a 2012/4. sz. Hírlevélben találhatóak, melyet mindenki 
postán megkapott. Ismerteti a napirendi pontokat. 1. sz. melléklet. 
 
A jelenlévő 90 fő a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.  
8/2012 számú Közgyűlési Határozat 
 
Felkéri Dr. Ari Lajos elnök urat, hogy legyen szíves az elnöki beszámolót elmondani, mely 
megjelent írásban a 2012/4. számú Hírlevélben. Ezért arra kéri elnök urat, hogy amivel ki 
szeretné egészíteni azt tegye hozzá most szóban. 
 
1.Elnöki beszámoló 
 
Dr. Ari Lajos: A beszámolót az elnökség és a választmány megvitatta és elfogadta. Összesen 
két kiegészítést kértek, melyet szóban csatol. Felvázolja a beszámoló témáit szóban 
kiegészítve: 

 Pályáztatásokban való részvétel 
 62 éves korhatár 
 Béremelés a teljes ágazatban 
 Jogszabályok rövid időtartamú véleményezése 
 Elköszönés, visszatekintés 

 
Átadja az elnöki posztot Molnár Attilának. 
 
Javasolja, tegyen az EGVE arra észrevételt, hogy nevezzék el az Anatómiai Intézetet 
Szentágothai Jánosról. Megírja a jelenlegi rektor úrnak a javaslatot. 
A jelenlévő 90 fő a javaslatot egyhangúlag elfogadja.  
9/2012 számú Közgyűlési Határozat 
 
Dr. Kőszegfalvi Edit: Alapszabály szerint a beszámoló elfogadása a közgyűlés hatásköre, 
ezért kéri a közgyűlést, hogy aki elfogadja kézfeltartással jelezze. Megállapítja, hogy az 
elnöki beszámolót egyhangúlag elfogadta a közgyűlés. 
10/2012 számú Közgyűlési Határozat 
 
Elnök úr az előző, 2011. évi közgyűlésnek tett bejelentése alapján most leköszön és 
alapszabályunk szerint a jelölt elnök, Molnár Attila fog a helyébe lépni. Átadja az új elnök 
úrnak a szót. 
 
 
 
 



2. Elnöki funkció átadás-átvétel 
 
Molnár Attila: Megköszöni a tavaly megszavazott bizalmat és tájékoztat a következő periódus 
legfontosabb feladatairól. Felvázolja az első évben megteendő faladatokat. 

 Legfontosabb a béremelés tárgyalása, melyhez szükséges kérdőív (gazdasági-
műszaki területről való elvándorlással kapcsolatos) a konferencia ideje alatt is 
megtekinthető honlapunkon. 

 E mellett a GYEMSZI-vel való kapcsolat kialakítását, a kommunikáció meglétét 
fontosnak tartja. 

 A honlap használatára hívja fel a figyelmet, különös tekintettel a fórumra. 
 A tagság fiatalítása, fiatal új tagok invitálása az EGVE-be. 
 Fontos kérdés a jelenlegi régiós rendszer átalakítása a Deszkekkel összehangolt 

működési formává. Ehhez a vélemények megismerése, információ csere a 
szükséges. Erre a fórum szintén lehetőséget kínál. Amennyiben ez megtörténik 
alapszabály módosításként jövő tavasszal megtárgyalható. 

 Örvendetes tény, hogy idén sok új taggal bővült az EGVE. 38 fővel. Felsorolja 
és köszönti a közgyűlésen jelenlévő új tagokat. 

 
Dr. Ari Lajos: Átadja az általa készíttetett ajándékot, mint stafétabotot (gravírozott lábszár 
protézis) az új elnöknek. 
 
3. Egyebek 
Díjátadó 
Molnár Attila: A gyakorlat minden évben az a MEN alkalmával, hogy egyes személyeket is 
megtisztelünk. Az idei évben az interneten is lehetett szavazni. Két tradicionális kitüntetésünk 
is van, amit szeretnénk ebben az évben is kiosztani. Az EGVE díj az egyik.  
 
Az EGVE díj idei díjazottja Dr. Kőszegfalvi Edit. A díj (oklevél és festmény) Koncz Sándor 
festőművész falajánlása, melyet személyesen ad át. 
Az „Év Embere” díjat Dr. Ari Lajos úr kapja. A díjat (oklevél és festmény) Koncz Sándor 
nyújtja át és egyben személyesen is elköszönnek egymástól. 
 
Czakó Imre: Szót kér. Megköszöni Dr. Ari Lajosnak az évtizedes munkáját. 
 
Molnár Attila: Hozzá teszi, hogy technikailag a gyakorlat az, hogy az elnök és jelölt elnök, 
jelenleg pedig majd a volt elnök és az elnök közösen látják el a feladatokat.  
A megkapott levezető elnöki jogkörénél fogva, bezárja a közgyűlést, megköszöni a részvételt. 
 

k.m.f 
A jegyzőkönyvet vezette: 
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