JEGYZŐKÖNYV
Készült a Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság közgyűlésén 2016. szeptember
23-án, 18 órakor a Kodály Központban (Breuer Marcell sétány 4.), Pécsett.
Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint.
I.

rész

Elnököl: Simon Attila
Kijelenti, hogy a közgyűlés a régi alapszabály alapján folyik, az új alapszabály még nem
emelkedett jogerőre. Ennek értelmében – mivel a közgyűlés a vándorgyűlésen kerül
lebonyolításra – az a jelenlevők számára való tekintet nélkül határozatképes. Kiemeli, hogy a
Társaság tagjai megfelelő időben, egyenként és összességében (honlap) is tájékoztatást kaptak
a közgyűlésről. Felhívja a figyelmet, hogy nyílt közgyűlésen bárki érdeklődő jelen lehet, de csak
az MKRT regisztrált tagjai szavazhatnak. A jelenléti ív szerint pillanatnyilag 51 tag van jelen.
Jegyzőkönyv vezetőjének Bakai Juditot kérik fel, aki elfogadja ezt, a közgyűlés egyöntetűen
támogatja.
Hitelesítésre felkéri Kohut Lászlót és Veress Gábort.
Kéri az előre meghatározott napirend elfogadását. Más javaslat hiányában a közgyűlés
egyöntetűen támogatja.
1. napirendi pont: Simon Éva helyének betöltése
Az Elnök ismerteti a kialakult helyzetet, mely miatt új leendő elnököt kell választani; vagyis jogi
álláspont tisztázása és a vezetőségben kialakult konszenzus után az ülést a leendő elnök
megválasztásával kell kezdeni. Kéri a közgyűlés megerősítését, mivel az alapszabályzatban
konkrétan erre a helyzetre való utalás nincs. Kérdés: Megszavazza-e a közgyűlés, hogy a
követendő helyes eljárás az, ha a közgyűlés elején megválasztjuk a leendő elnököt (2016-2020
ciklus)? Közgyűlés egyöntetűen támogatja.
Háromtagú Szavazatszámláló Bizottságot állít fel. Tagjai: Szilágyi Attila, Bodóné Rafael Beatrix,
Siposné Bodnár Erika, akik vállalják a feladatot. Személyüket a közgyűlés egyöntetűen
támogatja.
Megkéri az Állandó Jelölő Bizottság elnökét (Veress Gábor), ismertesse a leendő elnök (20162020) keresésére irányuló munkáját.

Veress Gábor ismerteti, hogy széles körben tájékozódott jelöltek után. Ennek eredménye:
Következő elnöknek (2016-2020) jelölt
Oláh Csaba
Páder Katalin
Andrássy Gábor
Apor Péter
Bakai Judit
Veress Gábor
Simon Attila

Vállal / nem vállal
igen
igen
nem
nem
nem
nem
nem

A kiosztott szavazólapokon azok neve szerepel előre nyomtatva, akik vállalták a funkciót.
„Közgyűlés kíván-e jelöltet állítani?” Nem kíván.
Kéri az elnökjelölteket, hogy pár percben ismertessék koncepciójukat. Ezt először Páder
Katalin, majd Oláh Csaba teszi meg.
Ismerteti a szavazás rendjét.
Szavazást rendel el leendő elnök (2016-2020) személyéről.
Simon Attila kezdeményezi, hogy míg folyik a szavazatszámlálás, addig a vezetőség
beszámolóját hallgassa meg és fogadja el a Közgyűlés. Közgyűlés egyöntetűen támogatja.

2. napirendi pont: Beszámolók
Elnöki beszámoló
Simon Attila megtartja beszámolóját, majd a Közgyűlés véleményét, elfogadását kéri.
Andrássy Gábor méltatja az Elnök munkáját. A Közgyűlés egy tartózkodással, ellenszavazat
nélkül elfogadja a beszámolót.
A Szavazatszedő és Számláló Bizottság visszatér a terembe. Szilágyi Attila ismerteti az
eredményt:
49 szavazólap érkezett, 44 érvényes. Páder Katalin 33, Oláh Csaba 11 szavazatot kapott.
Simon Attila gratulál a megválasztott leendő elnöknek, Páder Katalinnak.
Főtitkári beszámoló
Kohut László megtartja beszámolóját, majd a Közgyűlés véleményét, elfogadását kéri. A
Közgyűlés egy tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadja a beszámolót.
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Simon Attila ügyrendi hozzászólásban kezdeményezi, hogy idő kímélése miatt a következő
leendő elnök (2020-2024) megválasztásával folytassák a munkát. Közgyűlés egyöntetűen
támogatja.
Megkéri az Állandó Jelölő Bizottság elnökét, Veress Gábort, ismertesse a leendő elnök (20162020) keresésére irányuló munkáját.
Veress Gábor ismerteti, hogy széles körben tájékozódott jelöltek után. Ennek eredménye:
Leendő elnöknek (2020-2024) jelölt
Oláh Csaba
Páder Katalin
Kohut László
Andrássy Gábor
Kósa István
Szilágyi Attila

Vállal / nem vállal
igen
igen
igen
nem
nem
nem

A kiosztott szavazólapokon azok neve szerepel előre nyomtatva, akik vállalták a funkciót.
Simon Attila kéri, hogy a szavazólapokról húzzák ki Páder Katalin nevét, mert őt már
megválasztották, és az alapszabály szerint nem töltheti be egymás után kétszer az elnöki
pozíciót.
„Közgyűlés kíván-e jelöltet állítani?” Nem kíván.
Ismerteti a szavazás rendjét.
Szavazást rendel el a leendő elnök (2020-2024) személyéről.

Pénzügyi beszámoló
Simon Attila ismerteti a 2016. évi pénzforgalmat, összefoglaló ábrán bemutatja a 2012-2015.
évi bevételeket, kiadásokat, pénzkészlet alakulását. Hozzászóló nincs. A Közgyűlés egy
tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadja a beszámolót.
Simon Attila a vezetőség javaslata alapján 2500 Ft tagdíjat javasol a következő naptári évre is.
Elmondja, hogy új alapszabályunk alapján a nyugdíjas tagoknak is lesz tagdíja, a most
megszavazandó összeg 10 %-a.
Gelléri Dezső szól hozzá: „Nyugdíjasok is fizethetnek többet?”
Simon Attila: „A tagdíj mértékét (10 %) az alapszabály rögzíti. Ha valaki nagyobb összeget kíván
befizetni, annak nincs akadálya.”
Közgyűlés ellenszavazat, vagy tartózkodás nélkül elfogadja a beszámolót.
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Tudományos Bizottság beszámolója
Apor Péter kimentette magát. Simon Attila elmondja, hogy tudományos tevékenységünkről
részletesen beszámolt az Elnök és Főtitkár. Hozzászóló nincs. A Közgyűlés egy tartózkodással,
ellenszavazat nélkül elfogadja a beszámolót.
A Szavazatszedő és Számláló Bizottság visszatér a terembe. Szilágyi Attila ismerteti az
eredményt:
46 szavazólap érkezett, 45 érvényes. Kohut László 38, Oláh Csaba 7 szavazatot kapott.
Simon Attila gratulál a megválasztott leendő elnöknek (2020-2024), Kohut Lászlónak.
Szaktitkár vezetőségi tagok megválasztása
Új Elnök: ismerteti az alapszabály szaktitkárokra vonatkozó részét.
Az MKRT Titkárai
/1/ A 3 Titkár segíti a Főtitkár munkáját és ellátják a megbízott feladatok elvégzését.
/2/ Az egyik Titkár a gyógytornászokat, a másik a dietetikusokat, a harmadik a
pszichológusokat reprezentálja.
/3/ A Titkárokat a Vezetőség választja meg.
/4/ A Titkárok megbízatása a megválasztás napjától négy évre szól. Ugyanerre a pozícióra egy
alkalommal újraválaszthatók.
Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az alapszabály nem egyértelműen rendelkezik a kérdésről (jogi
vélemény).
A vezetőség megvitatta a kérdést. Ezek alapján, a hagyományokat követve fontosnak tartja,
hogy a társ-társaságok által javasolt személyek tölthessék be a szakági titkárok helyét. Úgy
értelmezzük az alapszabályt, hogy a titkárokat a társ-társaságok delegálják, a Közgyűlés
elfogadja, teljes jogú tagjai a vezetőségnek.
Megkéri az Állandó Jelölő Bizottság elnökét, Veress Gábort, ismertesse a szaktitkárokra
érkezett delegálásokat:
Szaktitkár jelölt
Bozóné Kegyes Réka (dietetika)
Bodóné Rafael Beatrix (pszichológia)
Nagy-Kákai Zsófia (gyógytorna)

Vállal / nem vállal
igen
igen
igen

Kéri Nagy-Kákay Zsófiát, röviden mutatkozzon be.
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Kéri a Közgyűlés megerősítését, a szaktitkárok elfogadását, mivel az alapszabályzatban
konkrétan erre a helyzetre való utalás nincs. Közgyűlés egyöntetűen támogatja.
3. napirendi pont: Az új vezetőség megválasztása
Elnök ismerteti a helyzetet. Ebben kifejti, hogy a 15 tagú vezetőségnek jelenleg 6 tagja már
megvan (Simon Attila, Páder Katalin, Kohut László, szaktitkárok).
Megkéri az Állandó Jelölő Bizottság elnökét, Veress Gábort, ismertesse a vezetőség keresésére
irányuló munkáját.
Veress Gábor ismerteti, hogy széles körben tájékozódott jelöltek után. Ennek eredménye:
Vezetőségi tagnak Jelölt

Vállal / nem vállal

Andrássy Gábor
Bakai Judit
Horváth László
Veress Gábor
Kósa István
Kohut László
Oláh Csaba
Páder Katalin
Simon Éva
Jenei Zoltán
Tóth László
Apor Péter
Nyúzó Bálint
Szász Károly
Hoffmann Artúr
Berényi Isván
Erdei Antal
Gara Imre
Losonczi István
Szabados Eszter

igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem

A kiosztott szavazólapokon azok neve szerepel előre nyomtatva, akik vállalták a funkciót.
Horváth László hozzászól, korábbi véleményét ismerteti (megválasztott elnököktől függ, vállale vezetőségben feladatot), nem kíván tagja lenni a vezetőségnek.
Simon Attila kéri a tagságot, hogy Horváth László nevét húzzák ki a szavazólapról.
„Közgyűlés kíván-e jelöltet állítani?”
Andrássy Gábor hozzászól. Elmondja, hogy nagyon fontos a szakdolgozók tudatosabb
bevonása a vezetőségbe. Vezetőségi tagnak jelöli Egyed Mártát. Egyed Márta elfogadja.
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Közgyűlés egyöntetűen támogatja.
Bozóné Kegyes Réka jelöli Nagyné Frank Noémit. Nagyné Frank Noémi elfogadja.
Közgyűlés egyöntetűen támogatja.
Elnök, miután nem volt több hozzászólás lezárja a jelölést.
Ismerteti a szavazás rendjét.

Szavazás a vezetőségi tagokról
Számvizsgáló és Ellenőrző Bizottság beszámolója
Horváth László elmondja, hogy az MKRT gazdálkodása szabályosan folyt. Hozzászóló nincs. A
Közgyűlés egy tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadja a beszámolót.
Fegyelmi és Etikai Bizottság beszámolója
Páder Katalin elmondja, hogy etikai ügyet nem tárgyaltak. Hozzászóló nincs. A Közgyűlés egy
tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadja a beszámolót.
Simon Attila a vezetőség nevében lemond.
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II.

rész

Elnököl: Páder Katalin
Állandó bizottságok megválasztása
Javasolja, hogy egyszerre történjen a szavazás. Közgyűlés egyöntetűen támogatja.
Megkéri az Állandó Jelölő Bizottság elnökét, Veress Gábort, ismertesse a bizottságok tagjainak
keresésére irányuló munkáját (kit jelöltek, elfogadja-e).

Bizottságok
Számvizsgáló és Ellenőrző Bizottság
Kóródi Tünde (vez.)
Masszi József
Erdei Ferenc
Fegyelmi és Etikai Bizottság
Andrássy Gábor (vez.)
Bakai Judit
Masszi József
Tudományos Bizottság
Kósa István
Simon Attila
Oláh Csaba
Apor Péter
Bodóné Rafael Beatrix
Állandó Jelölő Bizottság
Simon Attila
Veress Gábor
Simon Éva

Vállal / nem vállal
igen
igen
igen
Vállal / nem vállal
igen
igen
igen
Vállal / nem vállal
igen
igen
igen
igen
igen
Vállal / nem vállal
igen
igen
igen

„Közgyűlés kíván-e jelöltet állítani?” Más jelölés nincs.
Ismerteti a szavazás rendjét.
Javasolja, hogy az Állandó Bizottságok tagjainak szavazatszámlálását már a Közgyűlés után
végezzék el, az eredményt a honlapon tesszük közzé. Közgyűlés egyöntetűen támogatja.
Szavazás az állandó bizottságokról
Simon Attila hozzászól. Elmondja, hogy nemzetközi rehabilitációs regiszter szervezésében vesz
részt. Kéri, hogy azok a centrumok, akiket még ő nem keresett meg, keressék meg őt.
A Szavazatszedő és Számláló Bizottság visszatér a terembe. Szilágyi Attila ismerteti az
eredményt:
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47 érvényes szavazólap érkezett.
Kósa István 45, Bakai Judit 44, Veress Gábor 41, Simon Éva 41, Egyed Márta 41, Andrássy Gábor
40, Nagyné Frank Noémi 40, Tóth László 39, Jenei Zoltán 30, Oláh Csaba 24 szavazatot kapott.
A megválasztott vezetőség tehát: Kósa István, Bakai Judit, Veress Gábor, Simon Éva, Egyed
Márta, Andrássy Gábor, Nagyné Frank Noémi, Tóth László, Jenei Zoltán.
Elnök gratulál a megválasztottaknak. Bezárja a közgyűlést.

Kiegészítés
A Szavazatszedő és Számláló Bizottság nevében Szilágyi Attila ismerteti az eredményt:

Szavazatok
Bizottságok
Számvizsgáló és Ellenőrző Bizottság
Kóródi Tünde (vez.)
Masszi József
Erdei Ferenc
Fegyelmi és Etikai Bizottság
Andrássy Gábor (vez.)
Bakai Judit
Masszi József
Tudományos Bizottság
Kósa István
Simon Attila
Oláh Csaba
Apor Péter
Bodóné Rafael Beatrix
Állandó Jelölő Bizottság
Simon Attila
Veress Gábor
Simon Éva

Nem kell szavazni rá

Kmf.

Dr. Bakai Judit

Dr. Kohut László

Dr. Veress Gábor

vezetőségi tag
jegyzőkönyvvezető

leendő elnök
jegyzőkönyv hitelesítő

Állandó Jelölő Bizottság elnöke
jegyzőkönyv hitelesítő
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