
 
 

EGYESÜLETI KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült a Magyar Bechterewesek Egyesülete, Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 

Központban (1105 Budapest, Szent László tér 7-14), 2017. május 6-án 10:00 órájára 

összehívott és megtartott közgyűlésén. 

A megjelent tagok illetve képviselők neveit, aláírását a jelen közgyűlési jegyzőkönyv 

mellékletét képező jelenléti ív tartalmazza. 

Az Egyesület Elnöke Dr. Majtényi Sándor köszönti a megjelenteket, megnyitja a Közgyűlést, 

megállapítja, hogy a taglétszámból 10:30 órakor 16 fő van jelen, így a közgyűlés 

határozatképes.  

Javasolja a közgyűlésnek a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv-hitelesítő 

illetve a szavazatszámláló bizottság megválasztását.  

Napirendi pontok 

I. A Közgyűlés levezető elnökének megválasztása 

II. A jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása 

III. Szavazatszámláló bizottság megválasztása  

További napirendi pontok: Új vezetőség megválasztása 

IV. Magyar Bechterewesek Egyesület Elnökségének megválasztása 

V.  Előző évi beszámoló elfogadása, éves költségvetés elfogadása. 

VI.  Egyéb, határozatot nem igénylő aktuális kérdések. 

 

A napirendi pontokat az alakuló Közgyűlés tagjai elfogadták 16 igen szavazattal. 

 

I. A Közgyűlés levezető elnökének megválasztása 

 

Határozati javaslat: Közgyűlés levezető elnökének megválasztása 

Dr. Majtényi Sándor az Egyesület Elnöke javasolja levezető elnöknek személyét  

Dr. Majtényi Sándort.  

Dr. Majtényi Sándort az Egyesület Elnöke megállapítja, hogy 16 jelenlévő tag szavazhat, így 

a határozati javaslat tekintetében a közgyűlés határozatképes. 

 

 



 
 

 

A közgyűlés 15 számú igen szavazattal, 0 számú nem szavazat, 1 tartózkodás mellett egyszerű  

szótöbbséggel a  

1/2017.05.06. számú közgyűlési határozattal levezető elnöknek Dr. Majtényi Sándort az 

Egyesület Elnökét elfogadja. 

A levezető elnök javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető és a két hitelesítő tag személyére. 

 

II. A jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása 

 

Határozati javaslat: Jegyzőkönyvvezető megválasztása 

Dr. Majtényi Sándor az Egyesület Elnöke megállapítja, hogy 16 jelenlévő tag szavazhat, így a 

határozati javaslat tekintetében a közgyűlés határozatképes. 

A közgyűlés 15 számú igen szavazattal, 0 számú nem szavazat, 1 tartózkodás mellett egyszerű  

szótöbbséggel a  

2/2017.05.06. számú közgyűlési határozattal jegyzőkönyvvezetőnek Rádlerné Iványosi 

Szabó Márta egyesületi tagot megválasztja. 

 

A levezető elnök jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Sebestyén Bélát  

Határozati javaslat: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása 

Dr. Majtényi Sándor az Egyesület Elnöke megállapítja, hogy 16 jelenlévő tag szavazhat, így a 

határozati javaslat tekintetében a közgyűlés határozatképes. 

A közgyűlés 15 számú igen szavazattal, 0 számú nem szavazat, 1 tartózkodás mellett egyszerű  

szótöbbséggel a  

3/2017.05.06. számú közgyűlési határozattal jegyzőkönyv hitelesítőknek Sebestyén Béla 

egyesületi tagot megválasztja. 

 

A levezető elnök jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Oláh Gábort  

Határozati javaslat: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása 

Dr. Majtényi Sándor az Egyesület Elnöke megállapítja, hogy 16 jelenlévő tag szavazhat, így a 

határozati javaslat tekintetében a közgyűlés határozatképes. 

A közgyűlés 15 számú igen szavazattal, 0 számú nem szavazat, 1 tartózkodás mellett egyszerű  

szótöbbséggel a  

4/2017.05.06. számú közgyűlési határozattal jegyzőkönyv hitelesítőknek Oláh Gábor 

egyesületi tagot megválasztja. 



 
 

 

III. Szavazatszámláló bizottság megválasztása  

 

Levezető elnök: Javaslom Kovácsné Gyimesi Margit és Hainer József tagokat Számláló 

Bizottsági tagoknak. 

Határozati javaslat: Kovácsné Gyimesi Margit Szavazatszámláló bizottsági tag 

megválasztása 

Dr. Majtényi Sándor az Egyesület Elnöke megállapítja, hogy 16 jelenlévő tag szavazhat, így a 

határozati javaslat tekintetében a közgyűlés határozatképes. 

A közgyűlés 15 számú igen szavazattal, 0 számú nem szavazat, 1 tartózkodás mellett egyszerű  

szótöbbséggel a  

5/2017.05.06. számú közgyűlési határozattal Szavazatszámláló Bizottság tagjának  

Kovácsné Gyimesi Margit  egyesületi tagot megválasztja. 

 

Határozati javaslat: Hainer József Szavazatszámláló bizottsági tag megválasztása 

Dr. Majtényi Sándor az Egyesület Elnöke megállapítja, hogy 16 jelenlévő tag szavazhat, így a 

határozati javaslat tekintetében a közgyűlés határozatképes. 

A közgyűlés 15 számú igen szavazattal, 0 számú nem szavazat, 1 tartózkodás mellett egyszerű  

szótöbbséggel a  

6/2017.05.06. számú közgyűlési határozattal Szavazatszámláló Bizottság tagjának 

Hainer József egyesületi tagot megválasztja. 

 

A nyílt szavazás eredményeként a Közgyűlés megválasztotta az alábbi közreműködőket:  

 

Levezető elnök: Dr. Majtényi Sándor 

Jegyzőkönyvvezető: Rádlerné Iványosi-Szabó Márta 

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Sebestyén Béla 

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Oláh Gábor 

Szavazatszámláló bizottsági tag: Kovácsné Gyimesi Margit 

Szavazatszámláló bizottsági tag: Hainer József 

 

 

 



 
 

 

IV. Magyar Bechterewesek Egyesület Elnökségének megválasztása 

 

Levezető Elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az Elnökség mandátuma lejárt, így új 

Elnökség választása szükséges.   

Tájékoztatás történt a szavazó cédulák tartalmáról és a titkos szavazás menetéről. A megjelent 

16 fő szavazati joggal rendelkezik. A levezető elnök felkérte a Szavazatszámláló Bizottságot a 

szavazás lebonyolítására. A szavazócédulák összegyűjtése után a Szavazatszámláló Bizottság 

félrevonul és összesíti azokat, majd az eredményt közli a levezető elnökkel. 

A levezető elnök megállapítja, hogy a szavazás rendben lezajlott.  

Kovácsné Gyimesi Margit a Szavazatszámláló Bizottság tagja bejelenti, hogy a 

szavazatszámláló bizottság megszámolta a szavazatokat. 

Dr. Majtényi Sándor egyesületi elnök 15 szavazatot kapott.  

Elnökség tagként: Skultéty Sándor titkár 15, Pálfi Zoltán pénztáros 15, dr. Szabóné  

dr. Szilágyi Mónika elnökségi tag 15., Rádlerné Iványosi-Szabó Márta elnökségi tagként  

15 szavazatot kapott.  

 

A jelenlévő tagok 7/2017.05.06. számú közgyűlési határozattal egyszerű szótöbbséggel 

titkos szavazással elnökség elnökének választotta 5 évre Dr. Majtényi Sándor  tagot. 

 

A jelenlévő tagok 8/2017.05.06. számú közgyűlési határozattal egyszerű szótöbbséggel 

titkos szavazással titkárának választotta 5 évre Skultéty Sándor  tagot. 

 

A jelenlévő tagok 9/2017.05.06. számú közgyűlési határozattal egyszerű szótöbbséggel 

titkos szavazással pénztárosnak választotta 5 évre Pálfi Zoltán tagot. 

 

A jelenlévő tagok 10/2017.05.06. számú közgyűlési határozattal egyszerű szótöbbséggel 

titkos szavazással elnökség tagjának választotta 5 évre dr. Szabóné dr. Szilágyi Mónika tagot. 

 

A jelenlévő tagok 11/2017.05.06. számú közgyűlési határozattal egyszerű szótöbbséggel 

titkos szavazással elnökség tagjának választotta 5 évre Rádlerné Iványosi-Szabó Márta tagot. 

 

 

 



 
 

V. Előző évi beszámoló elfogadása, éves költségvetés elfogadása. 

A levezető elnök ismertette az elmúlt évre vonatkozó pénzügyi mérleget, az éves költségvetés 

tervezetét, melyekkel kapcsolatban hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 

A levezető elnök megállapítja, hogy a határozathozatal során mind a 16 jelenlévő tag  

szavazhat,  így a határozati javaslat tekintetében a közgyűlés határozatképes. 

A közgyűlés 16 számú igen szavazattal, 0 számú nem szavazat, 0 tartózkodás mellett egyszerű 

szótöbbséggel a  

12/2017.05.06. számú közgyűlési határozattal az Elnök beszámolóját a pénzügyi 

mérleget és az éves költségvetést elfogadta. 

 

VI. Egyéb, határozatot nem igénylő aktuális kérdések. 

 

Napirendi pontokon kívüli történések: 

Tájékoztatás, információ a tagok, tisztségviselők vagy meghívottak részéről. Meghívott 

orvosok előadásai, kötetlen beszélgetések. 

Ezt követően a levezető elnök megállapította, hogy a közgyűlés valamennyi napirendi pontot 

megtárgyalta és a szükséges határozatokat meghozta, majd a jelenlévők közreműködésével 

megköszönve 15:00 órakor lezárta a közgyűlést.  

 

Kelt: Budapest, 2017. május 6. 

 

   

Dr. Majtényi Sándor 

     levezető elnök 

 Rádlerné Iványosi-Szabó   

Márta 

    jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

  

Sebestyén Béla 

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 Oláh Gábor  

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


