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Jegyzőkönyv  
 

 

Készült: 2012. október 20. napján a Magyarországi Pzsoriázis Klubok Egyesületének  

             közgyűlésén a Budapesti SE. Bőrgyógyászati Klinika Budapest, Mária u. 41 

             szám alatti Földvári Ferenc előadó termében. 

 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint  

 

Napirendi pontok: a kiküldött meghívó szerint 

 

Balogh István az MPKE elnöke és mint a közgyűlés levezető elnöke köszönti a megjelenteket 

és megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, ezt követően bemutatja az új tagokat, 

Sarkadiné Sziráki Piroska Budapest, Jakó Erika Budapest, Székely Krisztina Budapest, Sibik 

Kovács Judit Budapest, Denke Zoltánné Keszü, Szarka Ágnes Magyaratád. 

 

1/2012.(10.20) számú határozat 

Balogh István jegyzőkönyv vezetőnek Gilbert Csabát javasolja, amelyet a közgyűlés 

egyhangúlag elfogadott. 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Pauer Bélát és Herczeg Antalnét javasolja, amelyet a közgyűlés 

egyhangúlag elfogadott. 

 

A napirendi pontok megtárgyalása előtt jegyzőkönyvön kívül Herczeg Antalné és Keller 

Árpádné mondott rövid beszédet. 

 

A két beszéd között Balogh István bejelentette, hogy a közgyűlésre meghívta Dr. Deák József 

ügyvédet, hogy az esetleges jogi kérdésekben segítséget nyújtson. 

Dr. Deák József bemutatkozott és véleményezte az 1.-es napirendi pontban szereplő 

alapszabály módosítási tervezetet, és annak elfogadását javasolta.   

 

2/2012.(10.20) számú határozat 

Balogh István kérte a kiküldött napirendi pontok elfogadását, amelyet a közgyűlés 18 igen és 

1 nem szavazattal elfogadott. 

 

3/2012.(10.20) számú határozat 

Az 1. napirendi pont Dr. Hegedűs Lajos által készített alapszabály módosítás tervezet 

megtárgyalása, elfogadása. 

Knoska Attila kérte az alapszabály tervezett egyszerűsítését, hogy az rövidebb és érthetőbb 

legyen 

Hullmann László elmondta, hogy az Ő általa tett módosítási javaslatok közül a megküldött 

anyagban az egyesület alapadatai közül a működési területnél javasolta, hogy Magyarország 

Területére javítani és e helyet most Magyar Terület Szerepel. 

Dr. Deák József javasolta a működési területhez az országos jelző kerüljön. 

Ezek után a közgyűlés a működési terület országosra javításával az 1.-es számú napirendi 

pontot 16 igen 3 nem szavazattal elfogadta.  

 

4/2012.(10.20) számú határozat 

Az 2. napirendi pont Dr. Hegedűs Lajos által készített Pénzügyi szabályzat módosítás tervezet 

megtárgyalása, elfogadása. 

 

Knoska Attila hozzászólásában elmondta, hogy véleménye szerint ezt könyvelővel és nem 

ügyvéddel kellet volna elkészíttetni. 
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Ezek után a közgyűlés a 2.-es számú napirendi pontot 16 igen 3 tartózkodással elfogadta.  

 

5/2012.(10.20) számú határozat 

A 3. napirendi pont – pénztáros választása – kapcsán Balogh István elmondta, hogy Vass 

Ágnes a jelölt, aki elvállalja a tisztséget és azt 2012. november 1.-től tölti be, ezt a közgyűlés 

egyhangúlag elfogadta. 

 

6/2012.(10.20) számú határozat 

A 4. napirendi pont – döntés Petes Tamás elnökségi tag lemondásának falajánlásáról - a 

közgyűlés egyhangúlag nem fogadta el a lemondást. 

 

7/2012.(10.20) számú határozat 

Az 5. napirendi pont – Hullmann László elnökségi tag lemondásának tudomásul vétele – a 

közgyűlés 16 fő tudomásul vételével 2 tartózkodással, egy ellenvéleménnyel a lemondást 

tudomásul vette. 

Ezt kővetően Balogh István kérte a közgyűlést, hogy a levezető elnök szerepét Petes Tamás 

elnökségi tagnak átadja, amelyet a közgyűlés támogatott. 

 

8/2012.(10.20) számú határozat 

Az 6. napirendi pont kapcsán - új elnökségi tag megválasztása – Balogh István a budapesti 

klub elnökét Sarkadiné Sziráki Piroskát javasolta, Knoska Attila pedig Hullmann Lászlót. 

Hullmann László nem fogadta el a jelölést, a közgyűlés egyhangúlag Sarkadiné Sziráki 

Piroskát megszavazta elnökségi tagnak. 

 

9/2012.(10.20) számú határozat 

Az 7. napirendi pont – 2012 es tagdíj pontosítása, befizetések – megállapításra került, hogy a 

2012. február 4. én hozott tagdíjra vonatkozó határozat nem szabályosan történt, ezért a 

2011.-es érvényben lévő és az alapszabályban is szereplő 2000 Ft-os díj meghagyását a 

közgyűlés egyhangúlag elfogadta. Valamint megállapításra került, hogy az évközben történő 

belépők is ezt a díjat fizetik. 

 

Egyebek 

A 8. számú – egyebek – napirendi pont kapcsán az alábbi hozzászólások történtek. 

Sarkadiné Sziráki Piroska rövid bemutatkozása. 

Knoska Attila javasolta, hogy a jövőben a közgyűlésre való utazást az MPKE támogassa, 

valamint a tisztújítással kapcsolatban kérdezte, hogy mikor esedékes, amely 2013. február, a 

mandátum lejárta előtt kell az elnökségnek összehívni a közgyűlést.  

Keller Árpádné és Gallai Árpádné is klubok támogatásával és költségtérítésével kapcsolatban 

szólalt fel, hogy jövőben az elnökség rá szorultsági alapon ítélje meg és adjon támogatást a 

kluboknak.   

Hullmann László arra hívta fel a figyelmet, hogy érdekképviselet és érdekérvényesítés 

szempontjából csak a bejegyzett egyesületek alakulásával van nagyobb esély a jobb 

eredmények elérésében. Javasolta, hogy klubok kerüljenek bejegyzésre és úgy kapcsolódjanak 

az MPKE-hez. Továbbá kérte, hogy személyét érintő – a közgyűlésre kiküldött anyagok 

között – utalások illetve megjegyzések pontatlannak titulálva legyenek törölve az anyagokból. 

Dr. Deák József a felmerült problémára azt tanácsolta, hogy amennyiben valakinek sérelme 

észrevétele az elnökség által kiadott anyagokban, azt az elnökségnek írásban jelezze, amely 

kiadott anyagok mellécsatol az elnökség. 

A közgyűlésen a közhasznúsággal kapcsolatos kérdésekről a tagság tájékoztatva lett, amely 

szerepel az elfogadott alapszabály módosításban is. 

Továbbá egy javaslat érkezett a logó módosítására, amelyre javaslatot és konkrét tervet kért 

az elnökség. 
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Ezt követően Petes Tamás megköszönte a részvételt, és a közgyűlést berekesztette. 

 

 

2012-10-20 

 

 

Készítette:  

 

Gilbert Csaba 

 

 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

 

 

 

 

   Herczeg Antalné     Pauer Béla 


