
Jegyzőkönyv 

Készült a MEE MAIT közgyűlésén 

A közgyűlés helye: Lifestyle Hotel Mátra, Galenit terem 

A közgyűlés időpontja: 2013. szeptember 10. 10:00 

Jelenlévők: 

Hartmann Bálint, elnök 

Vokony István, alelnök 

Divényi Dániel Péter 

Kiss József 

Marcsa Dániel 

Tanácskozási joggal vannak jelen: 

Balangó Dávid 

Bocsi Ildikó 

Ducsi Gergő 

Nagy Dániel 

Pleva Martin 

Scheer László 

Szalay Balázs 

 

Hartmann Bálint megnyitotta az ülést, köszöntötte a résztvevőket. Megköszönte, hogy több, MAIT 

tagsággal még nem rendelkező résztvevő is érkezett. Ezt követően vázolta a Mechwart András 

Ifjúsági Találkozók rövid történetét, majd kérte a résztvevőket, hogy mutatkozzanak be. 

Hartmann Bálint ismertette a napirendet, melyet a jelenlévők egyhangúlag elfogadtak. 

Első napirendi pontként Hartmann Bálint ismertette a MEE 2013-2016 évi elnökségi stratégiájának 

tervezetét. Hangsúlyozta, hogy a fiatalok bevonása, illetve a minél szélesebb rétegeket aktivizáló 

kommunikáció kiemelt fontosságú lesz a mostani ciklusban is. A stratégia ismertetését követően a 

jelenlévők kötetlen beszélgetést folytattak a tervezetről. 



Második napirendi pontként Hartmann Bálint ismertette a MEE-MAIT 2010-2013 közötti munkáját. 

Kiemelte a Társaság által gondozott fiatalítási akciót, melynek eredményeként sikerült a tagság 

létszámát stabilizálni. Fontos eredménye a ciklusnak az évente megrendezésre kerülő Mechwart 

András Ifjúsági Találkozók rendszeressé válása, valamint a Budapesten kívüli tagozatok aktivitásának 

erősödése. Követendő példaként említette a debreceni területi szervezet és az ottani egyetem között 

kialakult együttműködést. 

Harmadik napirendi pontként került sor a MEE-MAIT tisztújítására. 

Hartmann Bálint ismertette, hogy a szavazásra jogosultak közül 5 fő jelent meg. A kis létszámra 

való tekintettel javasolta, hogy a jelenlévők nyilvános szavazással döntsenek a tisztségviselőkről. A 

jelenlévők a javaslatot 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták. 

Hartmann Bálint ismertette, hogy a Társaság tagjai számára a közgyűlést megelőzően meghirdetett 

jelölés szerint elnöki posztra Hartmann Bálint, alelnöki posztra Szén István és Vokony István kaptak 

jelölést. 

Hartmann Bálint kéri a jelenlévőket, hogy szavazzanak az elnöki pozícióról. 

A jelenlevők 4 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett Hartmann Bálint elnöki jelölését támogatják. 

Hartmann Bálint kéri a jelenlévőket, hogy szavazzanak Szén István alelnöki pozíciójáról. 

A jelenlevők 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett Szén István alelnöki jelölését támogatják. 

Hartmann Bálint kéri a jelenlévőket, hogy szavazzanak Vokony István alelnöki pozíciójáról. 

A jelenlevők 4 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett Vokony István alelnöki jelölését támogatják. 

Hartmann Bálint az elnökség nevében megköszönte a bizalmat. Elmondta, hogy az Egyesület májusi 

Küldöttgyűlésén megválasztották a Kommunikációs és Marketing Bizottság elnökévé, melynek révén 

jelenleg két képviseletet lát el az egyesületi elnökségben. Ennek feloldására javasolja, hogy a MAIT 

elnökségi delegáltja a 2013-2016 évi elnökségi ciklusban Divényi Dániel legyen. 

A jelenlevők 4 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett Divényi Dániel elnökségi delegálását 

támogatják. 

További hozzászólás nem hangzott el. 

A MEE MAIT közgyűlése 12:40-kor véget ért. 

 ………………………………………… 

 Kiss József 

 Jegyzőkönyvvezető 


