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KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: 2016. október 5-én, Debrecenben megtartott közgyűlésről. 
 
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti íven aláírt személyek, 72 fő.    1.sz. melléklet 
 
Molnár Attila: Tisztelettel köszönti a résztvevőket. Megállapítja, hogy a közgyűlés nem határozatképes, ezért az 
alapszabálynak, valamint a meghívóban közölteknek megfelelően 16.45 órára ismételten összehívja. 16.45 órakor 
megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes. A napirendi pontok kiküldésre kerültek a Meghívóval, valamint az 
EGVE honlapján is megtalálhatóak, melyről mindenki tájékozódott. Ismerteti a napirendi pontokat. 2. sz. 
melléklet. 
 
A jelenlévő 72 fő a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.  
7/2016 (X. 05.) számú Közgyűlési Határozat 
 
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítő, levezető elnök valamint jegyzőkönyvvezető személyekre. 
A jelenlévő 72 fő jegyzőkönyv hitelesítőnek Kertész Márta és Szlávecz Lászlóné tagokat, levezető elnöknek Molnár Attilát, és 
jegyzőkönyvvezetőnek Nagy Lindát  egyhangúlag elfogadja.   
8/2016 (X. 05.) számú Közgyűlési Határozat 
 
Szavazatszámláló Bizottság tagjaira javasolja Kiss Ilona, Zsarnay István, és Dr. Szarvas Tibor EGVE tagokat.  
A jelenlévő 72 fő a Szavazatszámláló Bizottság tagjait egyhangúlag elfogadja.   
9/2016 (X. 05.) számú Közgyűlési Határozat 
 
1. Elnöki tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről 
Molnár Attila: 3.sz. melléklet. A honlapon olvasható volt. Röviden beszámol az elmúlt időszak eseményeiről, a 
2016. május és október közötti időszakról. Kicsit bővebben az elmúlt 4 évről is megemlít egy-két fontos 
gondolatot, mivel ma átadja az elnöki pozíciót Törökné Kaufmann Zsuzsannának. A négy év legjellemzőbb 
gondolata, hogy ’ Széllel szemben’. Ezt fejti ki bővebben. Az államtitkárok ideje alatti helyzetről tájékoztat. A 
társszervezetekkel való kapcsolatokról is tájékoztat. A fő téma, amit nem sikerült megoldani, az a béremelés 
kérdése. Felvázolja a történteket, eseményeket ezzel kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban végeztünk egy felmérést, 
melynek eredményéről be fogunk számolni a kongresszus folyamán. A Kancellária rendszerről is említést tesz. 
Az oktatókórházak beintegrálásáról is szót ejt. Megtörtént a bér beépítése a finanszírozásba. Erről bővebben is 
tájékoztat. ÁSZ vizsgálatok lezajlásáról is beszámol. Ezzel kapcsolatban észrevételeket kell tennünk. Ezekről a 
kérdésekről a holnapi nap folyamán beszélnünk kell. Kincstár és KIRA témában beszámol. A vezetőtestületünk 
munkája komoly volt, hasznos és eredményes. Sokan elvonultak nyugdíjba év közben. A régiós élet problémát 
jelent, nem működik.  
Az elmúlt 4 évben öröme volt az EGVE elnökeként dolgozni, büszke erre, örömmel adja át a stafétát Zsuzsának, 
amennyiben szükségét érzi akkor minden tudásával és tapasztalatával támogatni fogja őt a munkájában, mint 
leköszönő elnök. Mindenkinek köszöni a segítséget.  
 
2. EGVE tisztségviselők választása 
Molnár Attila: Lejárt a mandátum, meg kell újítani. A szavazás 4 évre ad most mandátumot. Felkéri Eőry Ferencet 
a Jelölőbizottság elnökét, hogy tájékoztassa a Közgyűlést a jelölés eredményéről.  
 
Eőry Ferenc: Nagy Árpád és Juhász Gábor bizottsági tagok nevében is beszél. Tájékoztat, hogy a bejövő 
szavazatok, jelölések elektronikusan érkeztek. Nagy István kollega lehetővé tette, hogy elektronikusan 
szavazhattunk. A feladatunk utána kezdődött. Aki legalább 10 szavazatot kapott, azoknak a nevét összesítették. 
Ezt követően be kellett kérni a hozzájárulási nyilatkozatokat, hogy a jelölt vállalj-e az adott tisztséget. Ezt 
követően készült el az a lista, mely a honlapon is megjelent. Sokan azt igényelték, hol élőben is ismerjük meg a 
jelölteket, ezért most kéri, hogy a névsor olvasásakor az illető, aki a nevét hallja mondja el honnan jött, mit 
csinált, mutatkozzon be. Felolvassa a jelölő listát. 
 
Molnár Attila: Tájékoztat a szavazógép használatáról. Sorba megyünk a neveken. Több jelölt van, mint ahány hely, 
jelölési lehetőség, tisztségviselői pozíció. Csinálunk egy próbaszavazást. Elindítja az elektronikus szavazást. 
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Jelölt elnöki tisztség szavazásának eredménye:  

Béres Margit  67 szavazat 

 

Molnár Attila: Béres Margit lett a jelölt elnök a közgyűlés döntése alapján.  

A közgyűlés Béres Margitot 67 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta jelöltelnöknek.  
10/2016 (X. 05.) számú Közgyűlési Határozat 
 

Molnár Attila: A teljes elnökségi listát ismerteti, melyből 6 főt lehet majd választani.  

Az elnökségi tisztség szavazásának eredménye: 
Nagy István   57 szavazat 
Kálmánné Juhász Ilona  56 szavazat 
Bobál István   50 szavazat 
Vargáné Tarr Mária  41 szavazat  
Cseszkó Géza   39 szavazat 
Tamics Gyuláné  37 szavazat 
 
A közgyűlés a fenti 6 főt a nevek mellett jelzett igen szavazatokkal elfogadta elnökségi tagoknak.  
11/2016 (X. 05.) számú Közgyűlési Határozat 
 
Molnár Attila: Az elnökségi tisztségre jelölt, de nem megválasztott tag átkerül a választmányi listára. Felolvassa a 
teljes választmányi listát, melyek közül 8 fő választható meg Alapszabály szerint. 
 
A választmányi tisztség szavazásának eredménye: 
Imre Tímea   50 szavazat 
Lugosi Krisztina  50 szavazat 
Szabó Mihály   45 szavazat 
Dr. Ari Lajos   43 szavazat 
Czakó Imre   40 szavazat 
Dr. Kis Róbert   40 szavazat 
Dr. Vermes Tamás  40 szavazat 
Nikliné Gáldonyi Edina  33 szavazat 
 
A közgyűlés a fenti 8 főt a nevek mellett jelzett igen szavazatokkal elfogadta választmányi tagoknak.  
12/2016 (X. 05.) számú Közgyűlési Határozat 
 
Molnár Attila: A Választmány saját tagjai közül fog elnököt választani.  
 
Felügyelő Bizottság elnöki tisztség szavazás eredménye: 
Kertész Márta   67 szavazat 
Felügyelő Bizottsági tagok: 
Harsányi Imréné 62 szavazat 
Ottinger Vilmos  60 szavazat 
 
Etikai Bizottság elnöki tisztség szavazás eredménye: 
Becze Ákos   65 szavazat 
Etikai Bizottsági tagok: 
Prosszer Ottó   55 szavazat 
Szlávecz Lászlóné  61 szavazat 
 
A közgyűlés a Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait, valamint az Etikai Bizottság elnökét és tagjait a nevek mellett jelzett igen 
szavazatokkal elfogadta.  
13/2016 (X. 05.) számú Közgyűlési Határozat 
 
Molnár Attila: A választási folyamat lezárása után már csak egy dolga van, hogy átadja az elnöki feladatokat 
Zsuzsának és kíván neki sok sikert. 
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Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Hálásan köszöni a Közgyűlésnek, hogy őt jelölte 3 éve jelölt elnöknek. Köszöni, 
hogy támogatták, ötletekkel, javaslatokkal, beszélgetésekkel, e-mail-ekkel, jó hírekkel vagy bánattal, de 
megkeresték. Bízik abban, hogy el tudta csenni a technikát, és feladatokat, amik az egyesület vezetéséhez 
szükségesek. Örül, hogy részt vehet a vezetés munkájában. Számot vetett az elmúlt 3 évvel. Ennek összegzéséről 
és a soron következő feladatokról számol be. Megköszöni a bizalmat és az eddigi vezetőség munkáját köszöni. 
Az újaktól ő is aktivitást vár. Munkálkodjunk közösen a közös szakmai érdekeinkért.  
 
3. Egyebek 
Molnár Attila: Felkéri az új Választmányt, hogy titkos szavazással válasszon most elnököt maga közül. 
A választmányi elnökre szavazás eredménye: 
A Választmány titkos szavazással Nikliné Gáldonyi Edinát elfogadta Választmányi elnöknek.  
14/2016 (X. 05.) számú Közgyűlési Határozat 
 
Törökné Kaufmann Zsuzsanna: A közgyűlést bezárja. Megköszöni a részvételt. 
 

k.m.f. 
   
A Közgyűlés levezető elnöke:   Jóváhagyta:   A jegyzőkönyvet vezette: 

 
 
 
Molnár Attila   Törökné Kaufmann Zsuzsanna   Nagy Linda 

         leköszönő elnök           elnök                ügyintéző 
 

A jegyzőkönyvet hitelesítette:        A jegyzőkönyvet hitelesítette: 

  

 

     Kertész Márta                                         Szlávecz Lászlóné 

   FEB elnök                                      EB tag 


