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FEHÉR GYŰRŰ 
Közhasznú Egyesület 
a magyar áldozatvédő szervezet az Európai Áldozatvédő szervezet tagja 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület 2017. április21-én megtartott közgyűlésén. 

 

Helyszín: Országos Kriminológia Intézet 

                 1122 Budapest, Maros utca 6/a. 

                  

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint 18 fő 

Dr Szili László levezető elnök betegség miatta sajnos nem tudott részt venni a közgyűlésen, ezért 

tisztségét Dr Mészáros Ádám vette át. 

 

A levezető elnök köszönti a résztvevőket. 

Bejelenti, hogy az Elnökség megbízta a Közgyűlés levezető elnöki teendőinek ellátásával.  

 

Megállapítja, hogy a Közgyűlés összehívása az egyesületi törvény előírásainak megfelelően történt.  

Megállapítja, hogy a közgyűlés nem határozatképes, mert az 50% plusz 1 fő, azaz 37 tag nincs jelen, csak 

16 tag van jelen.  

 

A levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy a vonatkozó jogszabályok értelmében ismételten össze 

kell hívni a közgyűlést, de mivel a jogszabály az ismételt összehívás konkrét idejét nem határozza meg, 

ezért javasolja, hogy - a meghívóban leírtak szerint – a mai napon 10 órára hívják össze újra a közgyűlést.  

Szünetet rendel el és – változatlan napirendi pontokkal - 10 órakor újra összehívja a közgyűlést. 

A szünet után 10.00 órakor a levezető elnök ismerteti, hogy a mai közgyűlésen a jelenléti ívet 18 fő írta 

alá, a közgyűlés 18 fő létszámmal határozatképes.  

 

Bejelenti, hogy a közgyűlés jegyzőkönyvének vezetésével Oláh Szilviát bízza meg. Javaslatot tesz a 

közgyűlés jegyzőkönyv hitelesítőinek személyére, Majoros Attila  és Kovács Pál tagokra. 

Kéri a közgyűlést, hogy kézfeltartással szavazzon.  

 

A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítőknek a jelölteket egyhangúlag 

elfogadta. 

 

Kéri, hogy a jegyzőkönyv vezetője és a hitelesítők kezdjék meg munkájukat és ügyeljenek arra, hogy a 

jegyzőkönyv az elhangzottakat hitelesen tartalmazza. 

 

Ezt követően javasolja a meghívóban szereplő napirendek elfogadását.  
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Napirendi pontok: 

 

l. / A Felügyelő Bizottság jelentése a szervezet 2016. év pénzügyi helyzetéről és a végzett munkáról 

Előterjesztő: Dr. Pozderka Gábor, a Felügyelő Bizottság elnöke  

 

2. / Az elnökség közhasznúsági beszámolója az 2016-ban végzett munkáról, és a 2016-os év pénzügyi 

teljesítéséről  

Előterjesztő: Fügedi László, az egyesület elnöke  

 

3. / A 2017. évi költségvetés ismertetése 

Előterjesztő: Fügedi László, az egyesület elnöke 

 

4. / Vélemények, hozzászólás az elhangzottakkal kapcsolatban 

5. / A jelölő – és a szavazatszedő bizottság vezetőinek és tagjainak megválasztása 

6. / Az egyesület elnökének és tagjainak megválasztása 

7. /  Egyebek 

 

A levezető elnök felkéri a közgyűlést, hogy szavazzon a napirendi pontok elfogadását illetően. Megálla-

pítja, hogy nyílt szavazással a résztvevők egyhangúlag elfogadták az előterjesztést. 

 

A levezető elnök ezt követően rátér a 1. napirendi pont megtárgyalására, amely a Felügyelő Bizottság 

jelentése a 2016. évi munkáról. Felkéri dr. Pozderka Gábort, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy ezt 

tegye meg.  

Dr. Pozderka Gábor ismerteti a napirenddel kapcsolatos előterjesztést, mely a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.  

 

A levezető elnök ezt követően rátér a 2. napirendi pont megtárgyalására, amely az elnökség közhasznúsá-

gi beszámolója a 2016. évben végzett munkáról, és a 2016-os év pénzügyi teljesítéséről.  

Felkéri Fügedi Lászlót, az egyesület elnökét, hogy ezt tegye meg.  

Fügedi László ismerteti a napirenddel kapcsolatos előterjesztést, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

A levezető elnök ezt követően rátér a 3. napirendi pont megtárgyalására, amely a 2017. évi költségvetés 

ismertetése.  

Fügedi László ismerteti a napirenddel kapcsolatos előterjesztést, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Majd a levezető elnök felszólítja a közgyűlést, hogy véleményezze az elhangzottakat. 

  

Az Igazságügyi Minisztérium képviseletében Dr Dékány Virág kért szót.  

 

Örömmel erősítette meg a hírt: „célkeresztben” az IM idei támogatása. Kijelentette, hogy több feltételnek 

kell majd eleget tenni a támogatási elszámolásban az egyesületnek. Javasolta, hogy  a gördülékenyebb és 

hatékonyabb ügyintézés érdekében, már októberben tegyen az egyesület lépéseket a minisztérium felé  
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támogatási kérelem ügyében, így hamarabb kerül a szerződés aláírásra. Kifejtette, hogy az áldozatsegítés 

nagyobb prioritást kap az Igazságügyi Minisztériumban - a szervezeti átalakulásoknak is köszönhetően. 

 

Második felszólalóként Dr. Baranyó György kért szót. 

Mint egykori alapító tag elismerését fejezte ki a munkatársak és az elnökség felé. Legnagyobb érdemnek 

azt tartja, hogy még működik a szervezet, hiszen voltak idők, amikor ez veszélybe került. 

 

Egyéb, más hozzászólás nem történt. 

 

Az egyesület elnöke reflektált a hozzászólásokra. 

Megköszönte az Igazságügyi Minisztériumnak, hogy a támogatási szerződéssel kapcsolatban valódi 

párbeszéd alakult ki a két szervezet között, valamint megköszönte a szép, elismerő szavakat.  

 

A levezető elnök felszólítja a tagságot, hogy a napirendi pontokra szavazzanak. 

A közgyűlés egyhangúlag (tartózkodás és ellenvélemény nélkül) fogadta el a napirendi pontok alapján 

történő beszámolókat, beszámolóként külön-külön. 

 

A levezető elnök az 5. napirendi pontot ismerteti: szükségessé vált az egyesület elnökének, elnökségi 

tagjainak, valamint a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása, mivel mandátumok 

lejárt. 

A 2017. március 30-án megtartott elnökségi ülésen az egyesület elnöksége határozatot hozott: 

a jelölőbizottság elnökének javasolja Dr. Baranyó Györgyöt , tagjainak Bódi Tamást és János Annát, 

valamint a szavazatszedő bizottság elnökének Józsa Ernőt, tagjainak Petrányi Orsolyát és Ágóné Kaszás 

Juliannát. 

 

A levezető elnök felszólítja a közgyűlést, hogy amennyiben egyéb javaslata van a személyeket illetően, 

tegye azt meg. 

Új javaslat nem érkezett, ezért a levezető elnök szavazásra bocsájtja a kérdést. 

 

Elsőként a jelölőbizottság tagjainak szavazására szólítja fel a közgyűlést. A résztvevők egyhangúlag 

fogadták el a javasolt személyeket. 

Ezt követően a szavazatszedő bizottság tagjaival kapcsolatban került sor a szavazásra. A közgyűlés tagjai 

egyhangúlag szavazták meg a tagokat. 

 

A levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés mindkét bizottság elnökét és tagjait megválasztotta. 

Felkéri a Jelölő Bizottságot, hogy az elnökre és az elnökség 6 tagjára, valamint a Felügyelő Bizottság 

elnökére és két tag személyére tegyen javaslatot és ismertesse azt. 

 

Dr Baranyó György, a Jelölő Bizottság elnöke ismerteti a javaslatot, a jelölésre felterjesztett tagok 

életútját.  

 

Az egyesület elnökének Fügedi Lászlót, tagjainak dr. Bencze Mátyást, Geier Róbertet, Kovács Pált, 

Majoros Attilát, dr. Mészáros Ádámot, dr. Skapinyecz Jánost. 
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A Felügyelő Bizottság elnökének dr. Pozderka Gábort, tagjainak Szabados Gyulát és Szúdy Pétert. 

 

 

A levezető elnök szavazásra bocsájtja a javasolt személyek szavazócédulára való felvételét. A  Közgyűlés 

egyhangúlag elfogadta a javasolt személyeket. 
 

A levezető elnök felkéri a Jelölő Bizottságot, hogy készítse el a szavazócédulákat, majd ossza ki azokat a 

jelenlévők között. 

Felkéri a résztvevőket a szavazás végrehajtására. 

 

 A szavazás idejére 10 perc szünetet rendel el. 

 

 A levezető elnök felkéri a szavazatszedő bizottság elnökét és tagjait a szavazóurna felbontására, a 

szavazatok összeszámolására és az eredmény ismertetésére. 

 

A szavazatszedő bizottság elnöke megállapítja, hogy 18 fő szavazott, mindegyik szavazat érvényesnek 

találtatott, ellenszavazat nem történt. 

A szavazás eredményeképpen megállapítást nyert, hogy a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület elnökének 

Fügedi László került megválasztásra. 

 

Az elnökség tagjai: Kovács Pál, Dr Skapinyecz János, Geier Róbert, Dr Bencze Mátyás,  

Dr Mészáros Ádám, Majoros Attila. 

 

Az Egyesület Felügyelő Bizottságának elnöke: Dr Pozderka Gábor.  

A Felügyelő Bizottság két tagja: Szúdy Péter és Szabados Gyula. 

 

Az újonnan megválasztott elnök köszöni a bizalmat. Sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy két elnökségi tag 

(Geier Róbert és Dr. Bencze Mátyás) hivatalos elfoglaltságai miatt nem tudott részt venni a Közgyűlésen.  

 

Utolsó napirendi pontként a levezető elnök előterjesztéssel él.  

 

Javasolja, hogy a közgyűlés az egyesület stabil működése érdekében pályázatírással, támogatók 

keresésével bízza meg Fügedi László EV-t, akinek az eredményesen végzett munkájáért havi 280 e Ft, 

szakmai vezetői díj illeti meg 2017. 03.01-től 2021.március 31-ig. Az első számla benyújtása akkor lesz 

lehetséges, ha az elnyert támogatások, pályázati pénzek, legalább fele az egyesület számlájára átutalásra 

kerül. 

 

A közgyűlés ezt a javaslatot egyhangúlag, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 
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Dr. Mészáros Ádám levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés az elfogadott napirendeket megtár-

gyalta, azokban a szükséges döntéseket, határozatokat meghozta az alábbiak szerint. 

 

 

 
1/2017 (IV.21.) Közgyűlési határozat 

A FEHÉR GYŰRŰ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET közgyűlésén megjelent tagok, egyhangúlag, ellensza-
vazat és tartózkodás nélkül Oláh Szilviát jegyzőkönyvvezetőnek, Kovács Pál   
és Majoros Attila egyesületi tagokat jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztják. 

 

 

 

 

2/2017(IV.21.) Közgyűlési határozat 

A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület közgyűlésén megjelent tagok egyhangúlag, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a meghívóban kiküldött napirendi pontok tárgyalását elfogadják. 

 

 

 

 
3/2017 (IV.21.) Közgyűlési határozat 

A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület közgyűlésén megjelent tagok egyhangúlag, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a Felügyelő Bizottság 2016. évi beszámolóját az egyesület pénzügyi teljesí-
téséről és a végzett munkájáról elfogadják. 

 

 

 

4/2017 (IV.21.) Közgyűlési határozat 

A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület közgyűlésén megjelent tagok egyhangúlag, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az egyesület 2016-ról szóló Közhasznúsági jelentését elfogadják. 

 

 

 

 

5/2017 (IV.21.) Közgyűlési határozat 

A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület közgyűlésén megjelent tagok egyhangúlag, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az egyesület 2017. évi költségvetését 
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6/2017 (IV.21.) Közgyűlési határozat 

A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület közgyűlésén megjelent tagok egyhangúlag, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadták az egyesület 2016-os évről szóló pénzügyi beszámolóját 

 

 

 

 

7/IV.21.) Közgyűlési határozat 

A FEHÉR GYŰRŰ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET közgyűlésén megjelent tagok, egyhangúlag, ellensza-
vazat és tartózkodás nélkül megválasztották Fügedi Lászlót az egyesület elnökének, az alapsza-
bály szerint négy évre 

 

 

 

8/2017(IV.21.) Közgyűlési határozat 

A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület közgyűlésén megjelent tagok egyhangúlag, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül megválasztották az elnökség tagjainak Dr. Bencze Mátyást, Geier Róbertet. 
Kovács Pált, Majoros Attilát, Dr. Mészáros Ádámot, és dr. Skapinyecz Jánost, az alapszabály sze-
rint négy évre 

 

 

 
9/2017 (IV.21.) Közgyűlési határozat 

A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület közgyűlésén megjelent tagok egyhangúlag, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a Felügyelő Bizottság elnökének megválasztották dr. Pozderka Gábort, az 
alapszabály szerint négy évre 

 

 

 

10/2017 (IV.21.) Közgyűlési határozat 

A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület közgyűlésén megjelent tagok egyhangúlag, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a Felügyelő Bizottság tagjainak Szabados Gyulát és Szúdy Pétert, az alap-
szabály szerint négy évre 

 

 

 

11/2017 (IV.21.) Közgyűlési határozat 
A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület közgyűlésén megjelent tagok egy tartózkodással hozzájá-

rultak Fügedi László EV-val kötendő megbízási szerződés kötésére pályázat figyelésre, pályázat-

írásra, a nyertes pályázatok szakmai vezetésére és elszámolására, valamint támogatók keresésé- 
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re. A megkötésre kerülő szerződést az egyesület alelnöke és a titkára írja alá az egyesület nevé-

ben. 

 

 

 Levezető elnök megköszönte a tagság és valamennyi résztvevő aktív közreműködését, munkáját.  

 

 

Mindenkinek eredményes munkát, jó egészséget kívánva a közgyűlést bezárta. 

 

 

Budapest, 2017. 04. 21. 

 

                            Kovács Pál                                                                             Majoros Attila 

                    jegyzőkönyv hitelesítő                                                             jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

Oláh Szilvia 

jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

 

Mellékletek:  -    jelenléti ív  

Beszámolók: -    FB jelentés, 

-  Közhasznúsági beszámoló,  

- pénzügyi beszámoló a 2016-os évről, 

-  2017-es pénzügyi terv,  

- elnökségi tagok önéletrajza 

 

 

 

 

 

 


