MEVISZ
Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség
1085 Budapest Üllői út 24.
Tel./Fax: 317-1671
E-mail: mevisz@mevisz.hu

Jegyzőkönyv
a Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség
pótközgyűléséről
Időpont: 2014. április 25. (Péntek) 17:15
Helyszín: az MEVISZ iroda (1085 Budapest, Üllői út 24.)
Résztvevők:
Szavazati joggal: Bence Orsolya, Szilvási Bertalan, Bánhegyi Orsolya, Milanovits Richárd,
Farkas Ervin, Rosta Izabella, Szilvásiné Gerencsér Orsolya, Juhászné Barka Beatrix
Magdolna (később érkezet).
Tanácskozási joggal: Osváth Szabolcs és Alt Petronella.
1. melléklet: Jelenléti ív
A levezető elnök (Szilvási Bertalan, a MEVISZ elnöke)
− megnyitja az ülést,
− köszönti a résztvevőket,
− felkéri Farkas Ervint egy rövid ima elmondására (ő a kérésnek eleget tesz),
− felkéri Alt Petronellát a jegyzőkönyv vezetésére,
− felkéri Szilvásiné Gerencsér Orsolyát és Bence Orsolyát a jegyzőkönyv hitelesítésére,
− megállapítja, hogy a pótközgyűlés az Alapszabály XIV. pontjának 5. bekezdésében foglaltak
szerint, szabályosan lett összehívva,
− bejelenti, hogy a 17:00-ra összehívott közgyűlés határozatképtelennek bizonyult,
− megállapítja, hogy a pótközgyűlés az Alapszabály XIV. pontjának 3. bekezdése értelmében
határozatképes az eredeti (a meghívóban szereplő) napirendi pontokban.
A pótközgyűlés a következőképpen zajlott le (a napirendi pont címe után az előterjesztő neve
szerepel):

1. Jelentések
1./A. Elnöki jelentés (Szilvási Bertalan)
2. melléklet: Elnöki jelentés
- felolvasása
- megvitatása (kérdés: Kemenesmihályfáról [Bence Orsolya], és nevelőotthonos munkáról
[Bence Orsolya]
- elfogadása
1/2014 (IV. 25.) K határozat (7 személy van jelen szavazati joggal; 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás):
A pótközgyűlés az elnöki jelentést elfogadja.
1./B. Titkári jelentés (Bánhegyi Orsolya)
3. melléklet: Titkári jelentés
- felolvasása
- megvitatása (kérdés a Bárka-karácsony meghívókról [Bence Orsolya])
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- elfogadása
2/2014 (IV. 25.) K határozat (7 személy van jelen szavazati joggal; 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás):
A pótközgyűlés a titkári jelentést elfogadja.
1./C. Felügyelő testület jelentése
4. melléklet: Felügyelő testület jelentése
- jelentés felolvasása és szóban kiegészíti Osváth Szabolcs a felügyelőtestület tagja,
- megvitatása (kérdés az Alapszabály módosításáról)
- elfogadása
3/2014 (IV. 25.) K határozat (7 személy van jelen szavazati joggal; 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás):
A pótközgyűlés a felügyelő testület jelentését elfogadja.
[Megjegyzés:Juhászné Barka Beatrix Magdolna megérkezett, bekapcsolódott a pótközgyűlés
munkájába.]
1./D. Pénztárosi jelentés (Tari Zsuzsanna)
5. melléklet: Pénztárosi jelentés
- felolvasása Szilvási Bertalan
- megvitatása (kérdés: a következő pénztáros-jelöltről)
- elfogadása
4/2014 (IV. 25.) K határozat (8 személy van jelen szavazati joggal; 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás):
A pótközgyűlés a pénztárosi jelentést elfogadja.
1./E. Bárka-témafelelős jelentése (Juhászné Barka Beatrix Magdolna)
- szóban beszámol az elmúlt év eseményeiről
- megvitatása (beszélgetés az idei passió-előadásokról)
- elfogadása
5/2014 (IV. 25.) K határozat (8 személy van jelen szavazati joggal; 6 igen, 0 nem, 2 tartózkodás):
A pótközgyűlés a Bárka-témafelelősi jelentést elfogadja.

2. Pénzügyek
2./A. A 2013. évi zárszámadás
6. melléklet: A 2013. évi zárszámadás
- a zárszámadás felolvasás (Szilvási Bertalan)
- megvitatása (beszélgetés a jövőről, javaslat: Svájciaknak köszönőlevél, ajándék küldése)
- elfogadása
6/2014 (IV. 25.) K határozat (8 személy van jelen szavazati joggal; 5 igen, 0 nem, 3 tartózkodás):
A pótközgyűlés a 2013. évi zárszámadást elfogadja a következő megjegyzéssel: „Kérjük a
pénztárost, hogy a pénzügyi mérleget részletes táblázatos formátumban terjessze az elnökség és a
felügyelő testület elé!”
2./B. A 2014. évi költségvetés (Tari Zsuzsanna) 7. melléklet: módosított 2014-as évi költségvetés
- ismertetése (Szilvási Bertalan)
- megvitatása (Javaslat a későbbi problémák elkerülése végett: Kemenesmihályfai ingatlan
felméretése statikussal, valamint a kazán ellenőriztetése. Kemenesmihályfai
marketing erősítése: nyári vendégéjszakák számának növelése (az ingatlan
kiadásával valamint kisebb anyagi ráfordítást igénylő bővítésekkel (pl.
biciklitároló beszerelésével) [Farkas Ervin], A MEVISZ-t a külföldi támogatók
tartják életben)
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- elfogadása
7/2014 (IV. 25.) K határozat (8 személy van jelen szavazati joggal; 7 igen, 0 nem, 1 tartózkodás):
A pótközgyűlés a 2014. évi költségvetését elfogadja.
2./C. A 2013. évi közhasznúsági jelentés
8. melléklet: 2013. évi közhasznúsági jelentés
- jelentés kiosztása
- megvitatása (kérdés nincs)
- elfogadása
8/2014 (IV. 25.) K határozat (8 személy van jelen szavazati joggal; 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás):
A pótközgyűlés a 2013. évi közhasznúsági jelentést elfogadja.

3. Alapszabály módosítás 9. melléklet: egységes szerkezetű javaslat az Alapszabály módosítására
- a módosított alapszabály kiosztása és a változtatások ismertetése (Szilvási Bertalan)
- megvitatása (egy új módosítás: XXIII.4.f) „az elnökség egy további tagjával együtt”)
- elfogadása
9/2014 (IV. 25.) K határozat (8 személy van jelen szavazati joggal; 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás):
A pótközgyűlés a módosított Alapszabályt elfogadja.

4. Tisztújítás

10. melléklet: szavazólapok

Az ülés vezetését Bánhegyi Orsolya, a MEVISZ titkára veszi át. A titkos szavazással kapcsolatos
teendőket Bánhegyi Orsolya és Alt Petronella végzik, szavazat számlálok: Bence Orsolya és Osváth
Szabolcs (közfelkiáltással megválasztva).
4./A. Elnök, Titkár, Bárka-témafelelős és elnökségi tagok választása
a) Elnök jelölt: Szilvási Bertalan
További javaslat nem érkezik, a jelölt a jelöltséget vállalja.
Titkos szavazás történik, a szavazólapon legfeljebb egy jelöltre lehet szavazni.
Leadott szavazólapok száma: 8
Érvénytelen szavazatok száma: 3
Szilvási Bertalanra leadott szavazatok megoszlása: 5 igen, 3 érvénytelen.
b) Titkár jelölt: Juhászné Barka Beatrix Magdolna.
További javaslat nem érkezik, a jelölt a jöttséget vállalja.
Titkos szavazás történik, a szavazólapon legfeljebb egy jelöltre lehet szavazni.
Leadott szavazólapok száma: 8
Érvénytelen szavazatok száma: 3
Juhászné Barka Beatrix Magdolnára leadott szavazatok megoszlása: 5 igen, 3
érvénytelen.
c) Bárka-témafelelősnek a jelöltek: Juhászné Barka Beatrix Magdolna, a jelölt az előző
tisztségre való megválasztása miatt a jelöltséget nem
vállalja.
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További javaslat érkezik Rosta Izabellára, a jelölt a jelöltséget vállalja.
Titkos szavazás történik, a szavazólapon legfeljebb egy jelöltre lehet szavazni.
Leadott szavazólapok száma: 8
Érvénytelen szavazatok száma: 2
Rosta Izabellára leadott szavazatok megoszlása: 6 igen, 2 érvénytelen.
d) Elnökségi tagnak a jelöltek: Milanovits Richárd, Rosta Izabella, Szász Dorottya, Vértesy
Máté.
További javaslat nem érkezik, a jelöltek a jelöltséget vállalják (a távollévők korábban
vállalták).
Titkos szavazás történik, a szavazólapon, elnökségi tagnak legfeljebb három jelöltre lehet
szavazni.
Leadott szavazólapok száma: 8
Az elnökségi tagok választása tekintetében érvénytelen szavazatok száma: 0
Milanovits Richárdra, mint elnökségi tagra leadott szavazatok száma: 7
Rosta Izabellára, mint elnökségi tagra leadott szavazatok száma: 6
Szász Dorottyára, mint elnökségi tagra leadott szavazatok száma: 6
Vértesy Mátéra, mint elnökségi tagra leadott szavazatok száma: 5
10/2014 (IV. 25.) K határozat:
a) A pótközgyűlés Szilvási Bertalant elnöknek megválasztja.
b) A pótközgyűlés Juhászné Barka Beatrix Magdolnát titkárnak megválasztja.
c) A pótközgyűlés Rosta Izabellát Bárka-témafelelősnek megválasztja.
d) A pótközgyűlés Milanovits Richárdot, Rosta Izabellát és Szász Dorottyát
elnökségi tagoknak megválasztja.
4./B.

Elnökségi póttagok választása

a) Elnökségi póttagtagnak a jelöltek: Lukács Máté és Vértesy Máté.
A jelöltek a jelöltséget korábban vállalták.
További javaslat nem érkezik.
Titkos szavazás történik, a szavazólapon elnökségi póttagnak legfeljebb három jelöltre lehet
szavazni.
Leadott szavazólapok száma: 8
Érvénytelen szavazatok száma: 0
Lukács Mátéra, mint elnökségi tagra leadott szavazatok száma: 8
Vértesy Mátéra, mint elnökségi tagra leadott szavazatok száma: 7
11/2014 (IV. 25.) K határozat:
a) A pótközgyűlés Lukács Mátét első elnökségi póttagnak, Vértesy Mátét második
elnökségi póttagnak választja.
5. Egyebek
-

11. melléklet: Farka Ervin a leköszönő beszéde

felolvassa Farka Ervin a leköszönő beszédét
reakciók: Szilvási Bertalan elnök: Ervin "leköszönő beszéde", azt gondolom, mindenkinek
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világosan megmutatja, milyen nehéz volt az elmúlt egy évben elnökölni ezt a
szervezetet. A beszéd élesen kritizálja azt az elnökséget, amelynek Ervin maga is
tagja volt. Tényeket nem tartalmaz, ezeket most hozzáteszem én:
• Tavaly 1,4 millió, idén 1,6 millió forint egyházi támogatást kaptunk.
• Az Evangélikus Élet és az evangelikus.hu oldalakon sokunknak sokórás
munkája nyomán színvonalasan megjelentünk. Ervin ebben semmit sem
segített, és semmilyen más egyházi megjelenésben sem.
• A Mevisz azért nem küldött delegáltakat az egyház bizottságaiba, mert senki így Ervin sem, egyetlen teológusként - nem vállalta.
• A Mevisz az elmúlt egy évben kifejezetten és konkrétan támogatta mind a
közösségi szolgálat, mind a gyermekotthonos program elindítását.
A tények tükrében nagyon igazságtalannak érzem Ervin beszédét. Azzal a
mindenki számára evidens gondolattal, miszerint új tagokat kell szereznünk, és az
egyházzal szorosabb kapcsolatot kialakítanunk, természetesen én is egyetértek. De
az, hogy Ervin búcsúzóul olyan teendőkkel látja el az új elnökséget, amit ő maga
nem tett meg, amikor lehetősége volt rá, nagyon visszás. Ezt a hozzáállást tükrözi:
"Na, fogjuk meg, és vigyétek!"
Bízom abban, hogy a jövő elnökségben ez a hozzáállás nem fog megjelenni.
Gerencsér Orsolya: ha még többet várunk az emberektől, akkor kiégnek, még
kevesebben lesznek; jelenleg ennyi a kapacitás; nem ért egyet azzal az állítással,
hogy az új kezdeményezések nincsenek támogatva
Bence Orsolya: a jelenlegi munkamorál valamint a kevés ember következménye
ez az állapot: „csináld, ha van erőd”. Belső stabilitásra lenne szükség egy önkéntes
kör mögé szerveződő, arra támaszkodó elnökséggel. Ez rögtön transzparensebbé
teszi a szervezetet. A nyári táborokban végzett munka látványos, ezeket szükséges
volna élettel telibb módon kommunikálni. A MEVISZ korfája katasztrofikus.
A levezető elnök
- megkérdezi, hogy van-e bárkinek bármi további mondanivalója, Bánhegyi Orsolya szeretné
jegyzőkönyvbe vetetni, hogy a továbbiakban is szívesen segíti a MEVISZ év közbeni
munkáját, amennyiben jelzik felé a feladatott (pl.: cikkírás, pólórendelés stb.).
− megállapítja, hogy a pótközgyűlés a kitűzött napirendi pontokat megtárgyalta,
− megköszöni a részvételt,
− majd az ülést berekeszti [20:22].
Ez a jegyzőkönyv öt (5) oldalból és a következő mellékletekből áll:
Jelenléti ív
Elnöki jelentés
Titkári jelentés
Felügyelő testület jelentése
Pénztárosi jelentés
2013. évi zárszámadás
2014-as évi költségvetés
2013. évi közhasznúsági jelentés
Módosított Alapszabály
Szavazólapok
Farka Ervin a leköszönő beszéde
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Budapest, 2014. május. 12.

(aláírások)
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