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Magyar Népművelők Egyesülete 

Budapest, Corvin tér 8. 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

Készült a Magyar Népművelők Egyesülete évi rendes közgyűlésén 2017. május 18-án 

11 órakor a Szent-Györgyi Albert Agórában (Szeged, Kálvin sgt. 23.) 

Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint (2. sz. melléklet) 70 fő. A tagok közül képviselő 

útján senki sem jár el. 

A közgyűlés hivatalos időpontjakor Bordás István elnök megállapítja, hogy a közgyűlés a 

meghirdetett időpontban nem határozatképes. A 367 tagból 70 van jelen. Tájékoztatja a 

jelenlévő tagságot, hogy az érvényes alapszabály értelmében határozatképtelenség esetén az 

ugyanabban a napirendben, újólag összehívott közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül 

határozatképes. Ennek megfelelően a közgyűlés a korábban jelzett napirendekkel 11 óra 30-ra 

összehívja. 

11 óra 30-kor az újólag összehívott közgyűlés, a 70 fő jelen lévő tag részvételével 

határozatképes. 

Bordás István elnök javasolja, hogy a közgyűlés levezető elnöki funkcióját Gábor Klára 

elnökségi tag végezze. Kérdezi a közgyűlést, van-e más javaslat erre a funkcióra? Más 

javaslat nem lévén szavazásra teszi fel a kérdést. 

A nyílt szavazás eredménye: Az Egyesületi Közgyűlés 70 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadja, hogy a közgyűlés levezető elnöke Gábor Klára legyen. 

Bordás István elnök javasolja, hogy a közgyűlés jegyzőkönyv vezetésével Kovács Lászlónét 

bízzák meg. 

A nyílt szavazás eredménye: Az Egyesületi Közgyűlés 70 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadja, hogy a közgyűlés jegyzőkönyv vezetője Kovács Lászlóné legyen. 

Bordás István elnök javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Marossi László és Szűcs 

Ferenc tagokat bízzák meg.  

A nyílt szavazás eredménye: Az Egyesületi Közgyűlés 70 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadja, hogy a közgyűlés jegyzőkönyv hitelesítői Marossi László és 

Szűcs Ferenc legyen. 

A Közgyűlést a továbbiakban Gábor Klára megválasztott levezető elnök vezeti. 

Gábor Klára ismerteti a már jó előre kiküldött napirend javaslatot a közgyűléssel. (2. sz 

melléklet) Kérdezi a tagokat, hogy kívánja–e valaki kiegészíteni az előre kiküldött 

napirendeket? Más javaslat nem lévén szavazásra bocsájtja a napirendi javaslatot. 
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Az Egyesületi Közgyűlés 70 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja, 

hogy az előre kiküldött napirendeket tárgyalja a közgyűlés. Ezek a következőek: 

I. A 2016. évi tevékenységi és pénzügyi beszámoló 

II. 2017. évi tervek szakmai és pénzügyi terv 

III. Az Egyesület Alapszabályának módosítása 

IV. Egyebek 

 

AZ I. NAPIREND - A 2016. ÉVI TEVÉKENYSÉGI ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ 

Gábor Klára levezető elnök elmondja, hogy a 2016. évi tevékenyégi és pénzügyi beszámolót 

a tagok megkapták, az egyesület honlapján megtalálható. Kéri Bordás István elnököt, hogy 

egészítse ki a szakmai és pénzügyi beszámolót. (3. sz melléklet) 

Bordás István elnök elmondja, hogy a kiküldött anyagot röviden ismertetni fogja. Az 

elkészített prezentáció alapján beszámol a leírt szakmai tevékenységekről és ismerteti az 

egyesület gazdálkodásának fő számait. Kiegészítésként hozzáteszi, hogy a szakmai 

tevékenység a korábbi évek gyakorlatának megfelelően zajlott. Az egyesület gazdálkodása 

stabilnak mondható, bár évközben előfordultak kisebb financiális nehézségek. Ezeket azonban 

sikerült áthidalni. Kiegészítésként elmondja továbbá, hogy az elmúlt évben lezajlott 

rendkívüli elnök váltás az egyesület tevékenységére és szervezeti életére csak minimális 

hatást gyakorolt. 

Gábor Klára levezető elnök kéri Asztalos Árpádnét, a Felügyelőbizottság elnökét, hogy 

ismertesse a Felügyelő Bizottság vizsgálatának eredményeit. 

Asztalos Árpádné elmondja, hogy az Egyesület éves mérlegét és a Felügyelőbizottság 

vizsgálatáról szóló bizottsági ülés jegyzőkönyvét a Beszámoló mellékleteként közzétették. 

Ennek értelmében az egyesület gazdálkodását törvényesnek és a gazdálkodási szabályok 

szempontjából mindenben megfelelőnek tartja. A Felügyelőbizottság határozatának 

megfelelően javasolja a közgyűlésnek a 2016. évről szóló beszámoló elfogadását. 

Gábor Klára levezető elnök megnyitja az 2016.évi beszámolóról szóló vitát.  

Pallag Katalin szóvá teszi, hogy az egyesület az elmúlt évben nem tett lépéseket a 

népművelők számára biztosítandó ingyenes múzeumi belépő megszerzésével kapcsolatosan. 

Elismeri továbbá az egyesületi nyilvánosság érdekében tett lépéseket, ugyanakkor további 

erőfeszítéseket tartana szükségesnek, annak érdekében, hogy a nyilvánosság még szélesebb 

körű legyen az egyesületi ügyeket illetően. 

Csóka Edit szóvá teszi, hogy a legnagyobb szakmai rendezvény nem jó időpontban van 

május közepén. Ez az az időszak, amikor a népművelők számára a tavaszi nagy rendezvények 

futnak. 

Bordás István elnök válaszában elmondja, hogy a múzeumi belépőkkel kapcsolatosan ez 

évben mindenféleképpen lépni fognak. A Vándorgyűlés időpontjához kapcsolódóan annyit 

kíván megjegyezni, hogy mindenki számára megfelelő időpont nem található. A májusi 

Vándorgyűlés időpontja azért praktikus, mert így megvalósítható a közgyűlés is, a 

kollégáknak nem kell többször utazniuk az ország minden részéről. 



3 
 

Több hozzászólás nem lévén Gábor Klára levezető elnök szavazást rendel el a 2016. évi 

szakmai és pénzügyi beszámolóról. Ismerteti a következő határozati javaslatot: A Magyar 

Népművelők Egyesülete közgyűlése 2017. május 18-ával elfogadja az Egyesület 2016. évi 

szakmai és pénzügyi beszámolóját. 

A nyílt szavazás eredménye: Magyar Népművelők Egyesülete közgyűlése 70 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Magyar Népművelők Egyesülete 

2016. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről szóló beszámolót. 

Magyar Népművelők Egyesülete 2017/1. sz. határozata:  

A Magyar Népművelők Egyesülete közgyűlése 2017. május 18-ával elfogadja az Egyesület 

2016. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját. 

 

II. NAPIREND - A 2017. ÉVI MUNKATERV ÉS PÉNZÜGYI TERV 

Gábor Klára levezető elnök elmondja, hogy a munkatervet és a pénzügyi tervet a tagság 

időben megkapta. Kéri Bordás István elnököt, hogy tegye meg annak kiegészítését. (4. sz. 

melléklet) 

Bordás István elnök vázlatosan ismerteti az előre kiküldött terveket, kiemeli, hogy a 2017. 

év legfontosabb feladata a különböző érdekképviseleti szervezetekkel történő együttműködés 

kialakítása, elmélyítése. Fontosnak tartja, hogy mind a kulturális szakma érdekképviseleti 

szervezeteivel, mind pedig az önkormányzati szövetségekkel alakuljon ki kapcsolattartás, 

információ csere, hozzanak létre közös programokat. 

Gábor Klára levezető elnök vitára bocsájtja a 2017. évi munkatervet. 

Kiss Ernő kiemelten fontosnak tartja a kulturális érdekképviseleti szervezetekkel való 

együttműködést. Támogatja továbbá a korábban felvetett probléma megoldását, nevezetesen 

az ingyenes múzeumi belépővel kapcsolatos intézkedést. 

Több hozzászólás nem lévén Gábor Klára levezető elnök szavazást rendel el a 2017. évi 

szakmai és pénzügyi beszámolóról. Ismerteti a következő határozati javaslatot: A Magyar 

Népművelők Egyesülete közgyűlése 2017. május 18-ával elfogadja a Magyar Népművelők 

Egyesülete 2017. évi szakmai és pénzügyi tervét. 

A nyílt szavazás eredménye: Magyar Népművelők Egyesülete közgyűlése 70 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Magyar Népművelők Egyesülete 

2017. évi szakmai és pénzügyi tervét. 

Magyar Népművelők Egyesülete 2017/2. sz. határozata:  

A Magyar Népművelők Egyesülete közgyűlése 2017. május 18-ával elfogadja a Magyar 

Népművelők Egyesülete 2017. évi szakmai és pénzügyi tervét. 

 

III. NAPIREND - AZ EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA 

Gábor Klára levezető elnök elmondja, hogy az egyesület közhasznú jogállásának 

megszűnése miatt szükséges volt módosítani az Alapszabályt. A már korábban elfogadott és a 
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törvényszékhez benyújtott módosítást a törvényszék több ponton is hiánypótlásra 

visszaküldte. Erre a hiánypótlásra azonban az elmúlt évi elnökváltás okán nem került sor, így 

az eljárást teljes egészében meg kell ismételni. A tagságnak megküldött módosítás tervezet 

tartalmazza mindazokat a szükséges változtatásokat, amelyeket a Polgári Törvénykönyv és az 

egyesületekről szóló törvény előír. (5. sz melléklet) 

Kérdezi a közgyűlést, hogy kívánnak–e a teljes alapszabály módosításon pontonként 

végigmenni és azokról egyenként határozatot hozni? 

Bak Lajos elnökségi tag javasolja, hogy erről a kérdésről a közgyűlés szavazással 

nyilvánítson véleményt. Javasolja, hogy a módosítási javaslat csomagról a közgyűlés 

egészében fojtassa le a vitát és arról egyben szavazzon, 

Gábor Klára levezető elnök szavazásra teszi fel a kérdést. 

A nyílt szavazás eredménye: Az Egyesület közgyűlése 70 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy dönt, hogy az Alapszabály módosítását egész évben tárgyalja. 

Gábor Klára levezető elnök kérdezi a közgyűlést, hogy ki kíván hozzászólni az alapszabály 

módosításához. 

Hozzászólás a napirendi ponthoz nem érkezett. 

Gábor Klára a módosítási csomagot egyben kéri elfogadni a Közgyűlés által. Ismerteti a 

következő határozati javaslatot: A Magyar Népművelők Egyesülete közgyűlése 2017. május 

18-ával elfogadja a Magyar Népművelők Egyesülete alapszabályának módosítását. 

A nyílt szavazás eredménye: Magyar Népművelők Egyesülete közgyűlése 70 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Magyar Népművelők Egyesülete 

alapszabályának módosítását a kiküldött javaslat szerint. 

Magyar Népművelők Egyesülete 2017/3. sz. határozata:  

A Magyar Népművelők Egyesülete közgyűlése 2017. május 18-ával elfogadja a Magyar 

Népművelők Egyesülete alapszabályának módosítását. 

 

IV. III. NAPIREND - EGYEBEK 

Bordás István elnök az Egyebek napirendben javasolja, hogy a közgyűlés a jelenleg 

érvényes 500 Ft-os éves tagdíjat 1.500 Ft-ban határozza meg. Továbbá 20.000 Ft-ban 

határozza meg a jogi személyiségű tagok tagdíját. Indoklásul elmondja, hogy ez a tagdíj több, 

mint húsz éve van érvényben, mértéke rendkívül alacsony. Úgy látja, hogy fontos lenne 

növelni az egyesület saját bevételeinek arányát. Kifejti továbbá, hogy a tagok ezért az 

összegért komoly szolgáltatásokat kaphatnak. 

Asztalos Árpádné indokoltnak tartja a tagdíj emelését, tekintettel arra, hogy ez a bevétel az 

éves költségvetés arányait tekintve minimális. Ezt az arányt javítani kell. 

Több hozzászólás nem lévén Gábor Klára levezető elnök szavazást rendel el az egyesületi 

tagdíj mértékét illetően. Ismerteti a következő határozati javaslatot: A Magyar Népművelők 

Egyesülete közgyűlése 2017-től kezdődően a magánszemélyek számára 1.500 Ft-ban a jogi 

személyek számára 20.000 Ft-ban határozza meg az évi rendes tagdíjat. 
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A nyílt szavazás eredménye: Magyar Népművelők Egyesülete közgyűlése 70 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja, hogy a Magyar Népművelők 

Egyesülete tagdíja magán személyek számára 2017-től évi 1500 Ft, jogi személyiségű tagok 

számár pedig 20.000 Ft legyen. legyen. 

Magyar Népművelők Egyesülete 2017/4. sz. határozata:  

A Magyar Népművelők Egyesülete közgyűlése 2017-től kezdődően a magánszemélyek 

számára 1.500 Ft-ban a jogi személyek számára 20.000 Ft-ban határozza meg az évi rendes 

tagdíjat. 

Gábor Klára levezető elnök kérdezi, hogy az Egyebek között kíván–e még valaki 

hozzászólni? 

Több hozzászólás nem lévén zárszóra kéri fel Bordás István elnököt. 

Bordás István elnök megköszöni a közgyűlésen résztvevő tagok aktivitását és 12 óra 30-kor 

bezárja a Magyar Népművelők Egyesülete 2017. évi Közgyűlését. 

 

Kelt: Szeged, 2017. május 18-án 

 

Aláírások: 

 

….................................................... 

levezető elnök                  

 

….................................................... 

jegyzőkönyvvezető                  

 

…............................................ 

jegyzőkönyv hitelesítő tag  

 

…............................................ 

jegyzőkönyv hitelesítő tag  

 

 

 

Tanú:                                                                                          Tanú: 

 

neve:                                                                                           neve: 

 

lakóhelye:                                                                                   lakóhelye: 

 

személyi igazolvány száma:                                                       személyi igazolvány száma: 

 

 

Aláírása:                                                                                      Aláírása: 


