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I.  napirendi pont  

 

Bakos Klára, az MKE elnöke 

 Köszönti a megjelenteket. Bevezetésképpen kéri, hogy dr. Horváth Tiborra, az egye-

sület közelmúltban elhunyt egykori elnökére egyperces néma felállással emlékezzenek a 

jelenlévők. 

 Elmondja, hogy az egyesület 75 éves jubileumát tavaly konferencia keretében ünne-

peltük. Az NKA támogatásával írásos formában, az MKE és szervezetei történetét taglaló 

könyvben is sikerült megörökíteni a 7 és fél évtizedet. Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a 

szerzők és a régi elnökség tagjai tiszteletpéldányt vehetnek át. A szerzőknek, 

közreműködőknek köszönetet mond munkájukért, majd felkéri dr. Bényei Miklóst és Papp 

Istvánt a könyvbemutató megtartására. 

 

Dr. Bényei Miklós, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének története 1935-2009 

[Jubileumi kiadvány] (Bp., 2011., MKE) című kötet főszerkesztője 

 Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 2007-ben született meg a kötet gondolata. 2008. 

október 2-án tartották az első szerkesztőségi ülést. Nagy Zoltán végezte a képek szerkesz-

tését. 2008 végén indult a tényleges munka. 2010-ben megjelent az NKA pályázata. Be-

tegsége miatt ekkor több hónapig szünetelt a munka, emiatt határidő-módosítást kellett 

kérni. Eredetileg a jubileumi konferenciára tervezték a megjelenés időpontját. Az idő rö-

vidsége miatt a mutató készítése elmaradt, a kiadvány e nélkül jelent meg. 

 Megköszöni a lehetőséget és a támogatást, köszönetet mond a sok-sok 

közreműködőnek, a bibliográfiák összeállítóinak, a tagszervezetek történetét kidolgozó 

szerzőknek. Papp Istvánnak, aki a vándorgyűlések időrendi táblázatát készítette és minden 

kollégának, a Könyvtári Intézetnek a szerkesztési és a nyomtatás előkészítői 

munkálataiért, s nem utolsósorban a nyomdának. 

 Ismerteti a kötet tartalmát. A kötet terjedelme átlagon felüli, hatalmas tényanyagot tar-

talmaz (75 év, több mint 30 szervezet). Véleménye szerint jellemző a szakmára és az 

egyesületre a nemzetköziség, a lépéstartás, az utánpótlás biztosításáért érzett felelősség, a 

képzések fontossága, a sokszínűség, az érdekvédelem, az intézményi támogatottság és a 

jeles személyek feladatvállalása a szervezetben. 

 Megállapította, hogy fény derült arra, hogy iratok kallódnak, ismeretlen helyre 

kerültek, hézagosak a dokumentumok már 45 év távlatában is. Ezért fontos, hogy lesz 

folytatása a munkának; már eddig is elmondható, hogy a Fejér, Veszprém és Nógrád 

megyei szervezet is kiadott saját kiadványt történetéről. 

 Végezetül felhívja a figyelmet, hogy kidolgozandó témák sokasága javasolható a ku-

tatóknak, szakdolgozóknak; további sikereket kíván a szervezetnek és átadja a szót Papp 

Istvánnak. 
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Papp István, az MKE volt főtitkára 

 „Lenyűgöző” címmel illette a mai nap megjelent dokumentumot; a kötet jelentőségét 

sokféle módon lehetne mérni (súly, terjedelem, adatmennyiség stb). A Gerő-féle 

kronológia egyes adatai is megjelennek a kötetben. Köszönetet mond Bényei Miklósnak. 

Véleménye szerint leginkább az emberekkel lehet mérni ezt a kötetet, akik hitelesítik a 

leírtakat és éltették az egyesületet. Az emberekkel, akik mind együtt végezték azt a 

munkát, ami az egyesületet jelenti. Azoknak az embereknek jár köszönet, akik ezt ránk 

hagyták örökül a 75 esztendő alatt. Ebben „rövid időszakként” a saját 35-40 éves 

egyesületi tagsága is megjelenik. 

 Mint „öreg főtitkár” megjegyzi, hogy a könyvtárosok 25–30 %-os arányú egyesületi 

létszáma bizony alacsonynak minősül. Véleménye szerint ez elfogadhatatlan. Bár úgy érzi, 

nem az orvosok szakmai kamarája szerint kéne működnünk, ami kötelező jellegű, de 

emelnünk kellene a százalékos arányt. Jelentős személyek hiányoznak a szervezetből, 

vannak, akik távol maradnak.  Szakmánk története is a ma megjelent kötet. 

 Az MKE autonómiáját fontosnak tartja. Kihangsúlyozta, hogy a szervezet soha nem 

fogadta el a felülről ráerőltetett vezetőséget és olyan demokratikus szervezetként működik, 

ahol nem érvényesül a hivatali hierarchia. Az MKE-ben 1 tag = 1 szavazat. Ezt fontos 

megőrizni! 

 

Bakos Klára 

 Megköszöni a könyvbemutató megtartását. 

 

Nagy Zoltán, a jubileumi kiadvány képszerkesztője, MKE Műszaki Szekció elnöke 

 Kiegészítéssel él, mint szerkesztő. Megköszöni mindenkinek a másfél éves munka fo-

lyamán küldött képanyagot. Elsőként a Zenei Szekció küldte be a képeit, Csongrád megye 

pedig a legnagyobb képanyagot szolgáltatta. A kötetben nem látható képek majd a 

honlapra kerülnek. Több mint 1000 kép gyűlt össze. Köszöni a volt elnököknek, azok 

családjainak a segítséget. Azt kívánja, hogy a jövőben is gyarapodjon a képanyag. 

 

Bakos Klára 

 Az előzményekre reflektálva megjegyzi, ő azt szeretné, ha a „végtelenségig” működne 

és gyarapodna az MKE. Tájékoztat arról, hogy a kötet a későbbiekben, elektronikus 

formában is elérhetővé válik, felkerül a honlapra. A tagépítésre utalva hozzáteszi, hogy a 

következő 4-5 év programját határozta meg számunkra Papp István. Köszönetet mond a 

könyvbemutatón megjelent nagyszámú közönségnek érdeklődésükért. Tájékoztat, hogy a 

kötet megvásárolható Molnár Jánosnénál a helyszínen, illetve a tiszteletpéldányokat is tőle 

lehet átvenni. 

 

10 óra 40 perc 

A könyvbemutató végezetével a program MKE küldöttgyűlésként folytatódik. A 

„csak” a könyvbemutatóban érintett vendégek elhagyják a termet.  

 

Bakos Klára 

Felkéri Kiss Gábort, az MKE alelnökét, hogy levezető elnöki posztját vegye át. 

 

* * * 

Kiss Gábor, az MKE alelnöke, az ülés levezető elnöke 

 Köszönti a jelenlévőket. Kéri, hogy mindenki fegyelmezetten vegyen részt a küldött-

gyűlésen. Tájékoztat arról, hogy a napirend megfelelő formában és megfelelő időben ki-
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küldésre került. A napirend elfogadása előtt formai kötelezettségének tesz eleget: tájékoz-

tatja a jelenlévőket arról, hogy jegyzőkönyvvezetésre Ludasi Tündét, hitelesítésre Vassné 

Mészáros Katalint és Beniczky Péternét kérte fel.  

 

A küldöttek a felkért személyek megbízását tartózkodás, ellenszavazat nélkül 

megszavazzák.  

 

 Ismerteti a Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság felkért tagjait: Kégli 

Ferenc, Horváth Tamás, Trencsényi Katalin, Nagy Zoltán, Bárdosi Mónika.  

 

A küldöttek egyhangú, többségi szavazattal elfogadják a Mandátumvizsgáló és Szava-

zatszámláló Bizottság tagjainak megbízását. 

 

 Felkéri Kégli Ferencet, hogy kezdje meg a mandátumellenőrzést, hogy 

határozatképes-e a küldöttközgyűlés. Tájékoztat arról, hogy a tisztújításra csak hatá-

rozatképes küldöttközgyűlés esetén kerülhet sor. Határozatképtelenség esetén – a 

meghívóban közölteknek megfelelően – lehetőség van a közgyűlés ismételt összehívására, 

de az így összehívott közgyűlés az előre közölt napirendi sorból a tisztújításra nem 

jogosult. Viszont a beszámolót a megismételt küldöttközgyűlésen is elfogadhatjuk. 

 

 Ismerteti az előzetesen kiküldött napirendi pontokat. Rákérdez arra, hogy van-e 

valakinek módosító javaslata, kiegészítése. Nincs jelentkező. Szavazásra felteszi a kérdést: 

egyetért-e a küldöttgyűlés a napirenddel?  

 

 A küldöttközgyűlés a napirendet tartózkodás, ellenszavazat nélkül megszavazza.  

 

Kégli Ferenc, a Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság elnöke 

 Ismerteti a mandátumellenőrzés eredményét: az MKE 2010. évi, 1861 egyéni tag 

regisztrációja alapján, az alapszabálynak megfelelően 93 fő küldött lehetséges, ebből 77 fő 

van jelen, 99 testületi tag regisztrációja után a 99 fő küldött lehetséges, ebből 53 fő van 

jelen. Tehát a lehetséges 192 főből 130 fő megjelent, ami 68 %-os részvételt jelent a mai 

küldöttközgyűlésen. Tehát a küldöttközgyűlés határozatképes. 

 

 A határozatképes küldöttközgyűlés a II. napirendi pontra térve folytatta munkáját. 

 

 

II.  napirendi pont  

Kiss Gábor 

 Megköszöni a Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság munkáját és felkéri 

Bakos Klárát a II. napirendi pontban beterjesztett 2010. évi Közhasznúsági jelentés és 

Költségvetési beszámoló szóbeli kiegészítésére. 

 

Bakos Klára 

 Csak néhány momentummal kívánja kiegészíteni az anyagot. Elmondja, hogy a 2010-

es esztendő, mint a 4 éves ciklus utolsó éve – bár indultak új munkák – elsősorban a 

munkafolyamatok befejezéséről, lezárásáról illetve a tisztújításról szólt. Utóbbihoz 

kapcsolódik az Alapszabály módosítása is. A szervezetek jelzése alapján vált szükségessé 

annak a korlátnak a feloldása, mely a tisztségviselő választás során tiltotta az azonos 
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feladatkört két ciklusban betöltő részére az újra választhatóságot. Itt a módosítás tehát 

főleg a megyei szervezetek munkájának folyamatos fenntartása érdekében történt. 

 

 Két nagy rendezvény említése is fontos, a Jubileumi konferencia és a Vándorgyűlés. A 

vándorgyűlés kapcsán elmondta, hogy a kísérőrendezvény (gyermek tábor) nem csupán 

színfoltja volt ennek a remek szakmai programnak, hanem attól sokkal több, mert éppen a 

gyerekektől kell indítani mindent. Ha befogadóvá neveljük őket, felnőttkorukban is 

nyitottabbak lesznek. 

  

A 75 éves évforduló megünneplése a Jubileumi konferencia keretében történt. A 75 

éves múlt mire inspirál a jövőben? A tudás, tudásmegosztás, tudás-átalakítás szerepe 

sikeres témaválasztás volt. Jó muníciót adott a jövő gyakorlatának. Mi a feladatuk a 

könyvtáraknak, ha egy tudás alapú társadalomba kerülnek?  Mindez program és lehetőség 

egyben. A Jubileumi konferenciával azonban nem ért véget az MKE jubileum ünneplése. 

Talán nem mindenki tudja (érzi a jelentőségét), hogy kísérő rendezvény keretében az Or-

szágházban a határon túli könyvtárosok képviselői – az Országgyűlési Könyvtár 

támogatásával - fogadáson vehettek részt. Ennek keretében megbeszélés zajlott a 

Házelnök, az MKE, az Országgyűlési Könyvtár és a határon túli könyvtárosok képviselői 

között. Sikerült megállapodni egy új kezdeményezésről, ami egy ösztöndíjprogram, mely 

a határon túli könyvtárosokat célozza meg hármas együttműködés keretében (MKE – 

Országgyűlés Hivatala – Országgyűlési Könyvtár). 

 

 Ezután szólt az érdekképviselet, érdekérvényesítés lehetőségeiről. Szakmai vonalon 

beszűkültek a lehetőségek, nehézséget okozott, hogy nem találtunk partnert magasabb 

szinten. A parlamenti kulturális bizottság munkájában a szakmai szervezetek részt vettek, 

közreműködtek és javaslatot tettek. Intézményi összevonások esetén is véleményt mondott 

az MKE. A lehetőségeihez mérten ezen a területen is megtett mindent az egyesület. 

  

A gazdálkodásról. Problémaként jelentkezett, hogy az elmúlt ciklusban teljesen 

megszűnt az OKM (NEFMI) működési támogatása, illetve csökkentek az NCA 

támogatások is. Mindezek miatt működési hiány keletkezett. De a kiutak keresése is 

megkezdődött. Tagdíjemelésről nem gondolkodunk, az összeg így is jelentős. Az amúgy is 

nehéz feltételeket nem lehet tovább nehezíteni, ugyanis több szervezet rendezvényeken 

való részvételét veszélyezteti, hogy nem tudják már finanszírozni az útiköltségeket sem. 

Fontos a tagság megtartása. Belőlünk kell, hogy fakadjon, hogy hogyan gondolkodunk a 

könyvtárosságról. Fenn kell maradnia az egyesületnek. 

 

 Végezetül köszöni az együttműködést az elnökség tagjainak és a tagoknak. 

 

Kiss Gábor 

 Vitára bocsátja a jelentést és a beszámolót. Nincs hozzászólás. Kéri a küldötteket, sza-

vazzanak a Közhasznúsági jelentés elfogadásáról. 

 

 A szavazás eredménye: 

 Egyetért 130 fő 

 Ellenzi 0 fő 

 Tartózkodik 0 fő 

 

 A küldöttközgyűlés a Közhasznúsági jelentést egyhangú szavazással elfogadta. 
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Kiss Gábor 

 Felkéri Biczák Pétert, az Ellenőrző Bizottság elnökét az Ellenőrző Bizottság jelentésé-

nek szóbeli kiegészítésére. 

 

Biczák Péter, az Ellenőrző Bizottság elnöke 

 Tájékoztat arról, hogy új honlapunk van, köszönetet mond az alkotóknak. Örömmel 

tudatja, hogy emelkedett a testületi tagok és az elnökség támogatóinak száma. Dicsére-

tesnek nevezi az MKE történetéről megjelent kiadvány mögött lévő munkát, kiemeli a tit-

kárság, az elnökség és Bényei Miklós feladatát. A gazdálkodásról elmondja, hogy bizony-

talan pályázati lehetőségek és kevesebb források állnak rendelkezésünkre. Az 1 % fel-

ajánlásából a tavalyi évben 105.000 forint gyűlt össze, amit a fiatalok vándorgyűlésen való 

részvételének támogatására használtak fel. 

  

Az MKE egyenlő a tagsággal, az MKE munkája egyenlő a tagság munkájával. Vé-

leménye szerint az MKE összetartó ereje még fontosabb válság idején, erre jó példa a 

rendszerváltás időszaka. Az Ellenőrző Bizottság feladata ebben az évben egyszerűbb volt. 

Ugyanis gazdálkodásra lényegében a pályázati források álltak rendelkezésre, amelyekkel 

el kellett számolni és ezek szabályosan – a pályázatot kiíró által elfogadottan – meg is 

történtek.  

 

Az Állami Számvevőszék vizsgálatot végez az MKE-nél. A vizsgálat rákérdez arra is, 

hogy becsülje meg a szervezet az önkéntesek számát és az általuk végzett munka forint 

értékét. Szervezetünk teljesítményére jellemző, hogy a becslés alapján egy hónapban 200 

fővel és 31 millió teljesített forint értékkel számolhatunk. (És ez valószínűleg alábecsült 

érték!) 

  

Végezetül az Ellenőrző Bizottság megállapítja, hogy az elnökség szabályszerűen 

végezte munkáját, kéri, hogy fogadják el a küldöttek a beszámolót és megköszöni az 

elmúlt négy évben végzett munkát. 

 

Kiss Gábor 

 Kéri a véleményeket, hozzászólásokat. Nincs hozzászólás. Kéri a küldötteket, szavaz-

zanak az Ellenőrző Bizottság jelentésének elfogadásáról. 

 

 Egyetért 129 fő 

 Ellenzi 0 fő 

 Tartózkodik 1 fő 

 

 Egy tartózkodás mellett a küldöttközgyűlés az Ellenőrző Bizottság jelentését elfo-

gadta. 

 

III.  napirendi pont  

 

Kiss Gábor 

 Felkéri Bakos Klárát, ha kíván, tegyen szóbeli kiegészítést az elnöki beszámolóhoz. 

 

Bakos Klára 

 Röviden szól, lemond tisztségéről, átadja a beszámolót, és mindenki számára 

megköszöni az elmúlt ciklusban elvégzett munkát. 
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Kiss Gábor 

 Felkéri Nagy Anikót, ismertesse a főtitkári beszámolójához fűzött szóbeli kiegészítést. 

 

Nagy Anikó, az MKE főtitkára 

 Jelzi, hogy a 30 oldalas beszámoló olvasható a honlapon, itt most néhány hangsúlyt 

emel ki. A szervezeti élet alakulásáról elmondja, hogy a taglétszám ugyan csökkenő 

tendenciát mutat, de mégis bizakodhatunk. Ma a 18 területi szervezet mellett 13 

szakterületi szervezet működik. A ciklusban 3 ilyen jött létre, legutóbb a Jogi és a 

Tudományos és Szakkönyvtári szekció megalakulását üdvözölhettük.  

 

 Könyvfesztivál: idén már a 18. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál kerül megren-

dezésre. Folyik a szakmai munka és az előkészületek. Az MKE honlapon olvasható a rész-

letes program. Ingyenes belépők idén is lesznek, amelyek április 5-től igényelhetők a tit-

kárságon.  

 

Alapszabály-módosítás két alkalommal történt a ciklus során, remélhetőleg a 

változtatás sikeres lesz.  

  

Ezennel leköszön, köszöni a bizalmat, az együttműködést, a közös munkát. Eredmé-

nyes, sikeres további munkát kíván az egyesületnek és az új elnökségnek. 

 

Kiss Gábor: 

 Köszönetet mond Nagy Anikónak és kérdezi a Tanács elnökét, kíván-e szóbeli ki-

egészítést tenni. 

 

Guszmanné Nagy Ágnes, a Tanács elnöke 

 A tanács híd szerepet tölt be az elnökség és a tagság között. Kialakult napirend szerint 

működtek a tanács megbeszélései. Köszöni Nagy Anikónak, a tanács tagjainak és Wim-

mer Évának a végzett munkát.  Részletes kronológia készült a tanács négyéves 

munkájáról, melyet a napirendhez előre kiküldtek. Jó munkát kíván a következő tanács 

tagjainak és leköszön. 

 

Hozzászólások: 

 

Nagy Zoltán, a Műszaki Szekció elnöke 

 Gazdag ciklusról számolhattunk be. A Műszaki Szekció 40 éves jubileumához ér-

kezett. Március 24-én több mint 70 fő részvételével ünnepelhettünk. Terveink szerint 

ebben az évben megjelenik a Műszaki Szekció története. Üdvözli az újonnan megalakult 

szekciókat. Kéri, hogy társult tagként segítsék egymást a szekciók és támogassák a szer-

vezetet. A jubileumi kötet kapcsán jelzi, hogy Ackermann Ádám segítségével fogják 

digitalizálni a beérkezett fotókat, és ily módon juttatják el azokat a tagsághoz. Erős 

elnökséget kíván a jövőben. 

 

Gulyásné Somogyi Klára, a Zenei Szekció elnöke 

 Nagy Anikónak megköszöni a sok segítséget, és minden jót kíván a további életében. 

 

Kiss Gábor 

 Határozathozatal következik. Az írásos és a szóbeli kiegészítésekkel együtt elfogadja-

e a küldöttgyűlés az elnökség beszámolóját? 
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 Egyetért 128 fő 

 Ellenzi 0 fő 

 Tartózkodik 2 fő 

 

 Két tartózkodás mellett a küldöttközgyűlés az elnökség beszámolóját elfogadta. 

 

IV. napirendi pont  

 

Tisztújítás 

 

Bazsóné Megyes Klára, a Jelölőbizottság elnöke 

 Ismerteti a Jelölőbizottság tevékenységét. 2010. november 15-ig megalakult a 

Bizottság. 2010. december 1-én tartották első ülésüket. Ismerteti a tagok névsorát, Bárdosi 

Mónika, Fazekas Gáborné, Habók Lilla, Horváth Tamás, Rózsáné Szarka Vera, Tóth 

Judit. Beszámol a munkavégzés menetéről.  2011. február 10-én tartották összesítő 

ülésüket, minden posztra érkezett kellő számú jelölés. Ismerteti a létrejött jelöltlistát. 

Bejelenti, hogy az elnökségi tagságra jelöltek közül 2 fő időközben visszalépett. Így e 

kategóriában nincs meg a szükséges jelöltszám, ezért kéri, hogy a tagság most helyben 

bővítse az elnökségi tagságra jelöltek számát. Kérdezi, van-e javaslat a jelöltekre.  

 

Nagy Zoltán 

 Szekciója, tagtársai nevében javasolja dr. Redl Károly elnökségi tag jelölését. 

 

Bazsóné Megyes Klára  

 Felkéri a szóbeli jelöléssel megnevezett tagtársunkat, röviden mutatkozzon be a 

közgyűlés előtt. 

 

dr. Redl Károly 

 Röviden bemutatkozik. Évtizedek óta az Országgyűlési Könyvtár munkatársa, jelenleg 

OGYK tájékoztatási igazgató. Az MKE-nek régóta tagja, érdekképviseleti tevékenysége 

jelentős, szakszervezeti alapító tag, egy ideig szakszervezeti vezető. Az OKK titkára is 

volt. A jelölés nagy megtiszteltetés számára, amit elfogad.  

 

Bazsóné Megyes Klára 

 Kéri a küldöttek egyetértését, tájékoztatva, hogy 50 % + 1 többségi szavazat szüksé-

ges dr. Redl Károly jelöltté válásához. A közgyűlés erről szavaz.   

 

 Egyetért: 129 fő 

 Ellenzi: 1 fő 

 Tartózkodik 0 fő 

 A küldöttgyűlés egy ellenszavazattal elfogadta, hogy felveszi az elnökségi tagjelöltek 

közé dr. Redl Károlyt. 

 

Bazsóné Megyes Klára 

 Kérdezi, hogy a tagság kíván e állítani további jelöltet. Javaslat a jelölésre nem 

érkezik. A jelölést ezennel lezártnak tekinti. 
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Ismerteti a választás menetét, miszerint: a választás egyfordulós, az elnök, a főtitkár és 

az EB elnök esetében az érvényességi küszöb 50 % + 1 fő, egyéb posztok esetében ilyen 

küszöb nincs. Az elnökségi tagjelöltek (9 fő) közül 7 főt kell ixelni, ennyit választunk 

„rendes” tagnak és két főt póttagnak, így az összesen 9 jelöltből a két legkevesebb 

szavazatot kapó jelölt automatikusan póttaggá válik. Az Ellenőrző bizottsági tagjelölteknél 

(7 fő) 4 főt kell X-el jelölni, a legtöbb szavazatot kapó 4 fő lesz a rendes tag, az ötödik a 

póttag, két fő pedig nem kerül megválasztásra.  

 

Kiss Gábor 

 Felkéri a Jelölőbizottságot a szavazólapok kiegészítésére, és szünetet rendel el. 

 

12 óra 50 perc 

 

Bazsóné Megyes Klára 

 Bejelenti a jelölőlapok kiosztását. Tájékoztat, hogy mindenki két jelölőlapot fog kap-

ni, egyet az elnökre, főtitkárra és az EB elnökére és egyet az elnökségi, illetve EB 

tagságra, póttagságra. Felhívja a figyelmet, hogy az elnökségi (7 fő) és az ellenőrző 

bizottsági tagok (4 fő) esetében kevesebbre igen, de többre nem lehet szavazni. Utóbbi 

esetben az adott szavazólap érvénytelen. 

 

 A Jelölőbizottság tagjai kiosztják a szavazólapokat. Szavazás. A küldöttek leadják 

voksaikat. A Szavazatszámláló Bizottság megkezdi munkáját. 

 

14 óra  

 

Kégli Ferenc 

Kégli Ferenc, mint a Szavazatszámláló Bizottság elnöke kihirdeti a szavazás 

eredményét. Eszerint: 

 

MKE elnöki tisztre – 1 jelölt volt – Bakos Klára 

 Megválasztva 120 igen szavazattal (92,3 %)  

3 nem és 3 érvénytelen szavazat érkezett 

 

MKE főtitkár tisztre –1 jelölt volt – Fehér Miklós 

 Megválasztva 121 igen szavazattal (93 %) 

 4 nem szavazat érkezett 

 

MKE Ellenőrző Bizottság elnök tisztre – 1 jelölt volt – dr. Horváth Sándor Domonkos 

 Megválasztva 124 igen szavazattal (95,4 %) 

2 nem szavazat érkezett 

 

MKE elnökség tisztre – 9 jelölt volt, ebből 7 fő rendes tag, 2 fő póttag lett  

 

 Megválasztva: 

 1. Biczák Péter    119 szavazattal  (91,5 %) 

 2. dr. Redl Károly   114 szavazattal  (87,7 %) 

 3. Kiss Gábor    112 szavazattal  (86,2 %) 

 4. Takáts Béla    108 szavazattal  (83,1 %) 

 5. dr. Barátné Hajdu Ágnes   103 szavazattal  (79,2 %) 
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 6. dr. Eszenyiné Borbély Mária  101 szavazattal  (77,7 %) 

 7. Zselinszky Lászlóné   71 szavazattal  (54,6 %) 

  

 Póttagnak megválasztva: 

 8. dr. Kührner Éva   67 szavazattal  (51,5 %) 

 9. Szolnok Katalin   52 szavazattal  (40 %) 

 

MKE Ellenőrző Bizottsági tag tisztre – 7 fő jelölt volt. Ebből 4 főt tagnak, egy főt 

póttagnak választottunk, ketten nem kerültek megválasztásra, az alábbiak szerint: 

 

 Megválasztva: 

 1. dr. Hangodi Ágnes  111 szavazattal  (85,4 %) 

 2. Fülöp Attiláné   81 szavazattal  (62,3 %) 

 3. Tőzsér Istvánné  80 szavazattal  (61,5 %) 

 4. Elekes Eduárdné  79 szavazattal  (60,8 %) 

 

 Póttagnak megválasztva: 

 5. Gyüszi László  56 szavazattal  (43,1 %) 

 

Jelölt volt még Pastyik Endre aki 49 szavazattal 37,7 %-ot, valamint Pásztor 

Zoltánné, aki 31 szavazattal 23,8 %-ot ért el. Ők tehát nem kerültek megválasztásra. 

 

A Választási eredmények bejelentésével a közgyűlés befejezte munkáját. Kiss Gábor 

levezető elnök az ülést berekesztette. 

 

 

A jegyzőkönyv lezárva: Budapest, 2011. március 31. 

 

 

 

…………………………............. 

Ludasi Tünde 

az MKE Nógrád Megyei Szervezet elnöke, jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

 

Hitelesítette: 

 

 

..................................................... 

Vassné Mészáros Katalin 

..................................................... 

Beniczky Péterné

 


