
 
 

 

ELNÖKSÉGI ÉRTEKEZLET JEGYZŐKÖNYVE 
 

Időpontja: 2019. augusztus 15. 16:00-18:30 

Helye: 1135 Budapest, Lehel utca 59/C, Róbert Magánkórház 5. em. tárgyaló  

Jelen vannak: 

- Szalai László – elnök 

- Dr. Fábián Lajos – alelnök 

- Dr. Regényi Kund – elnökségi tag 

- Varjú János – elnökségi tag 

- Haiszky Ernő – elnökségi tag 

- Tabódy Zoltán – főtitkár (nem tudott részt venni személyesen) 

- Dr. Bátonyi Attila – FB Elnök 

 

A jegyzőkönyvet vezeti: Dr. Fábián Lajos 

A jegyzőkönyvet hitelesíti: Szalai László, és Dr. Regényi Kund 

 

Napirendi pontokkal kapcsolatos emlékeztető: 

 

1) Sziluett EB 2021 előkészítésének állása 

a. Informális hírek szerint elnyertük a 2021-es EB rendezésének jogát. 

b. Várjuk a hivatalos jegyzőkönyvet és/vagy értesítést. 

 

2) A 20 éves jubileumi rendezvény szervezésének kérdései  

a. A Főtitkár úr az ajánlatok alapján elkészítette javaslatát. (Ld. 1. sz. melléklet) 

b. Az Elnökség a két megjelölt dátum közül a 2019.11.07. csütörtöki dátumot 
választotta a november  21-el szemben, mert mind a rendezvényszervezők, 
mind a résztvevők, mind a vendégek, mind a helyszínek zsúfoltabbak az 
ünnepekhez közeledve. 

Az MDLSZ Elnökségének 2019.08.15./01. számú határozata: 

Az Elnökség a csatolt 1. sz. mellékletben megfogalmazott főtitkári 
javaslatot egyhangúlag, 5 IGEN szavazattal támogatja, és felkéri a 
főtitkárt a végrehajtásra. Főbb lépések: szerződéskötés előkészítése a 
szervező céggel, díjátadó előkészítése, a szövetség elmúlt 20 évében a 
szövetség érdekében kiemelkedő tevékenységet végző kitüntetettek 



 
 

 

listájának összeállítása, a 2018-as díjátadó és a díjak előkészítése, stb. 
Határidő: azonnal, folyamatos 

 

3) Kintlévőségeink kezelése, aktuális helyzet 

a. Az utóbbi hónapok kintlévőségeit elemezve az elnökség a főtitkár útján az 
ügyvédünk közreműködésével formális felszólításokat küldött ki számos 
tagegyesületnek. 

b. A felszólítások után sokan rendezték tartozásaikat, teljes 30 napon túli 
kintlévőségünk 1M Ft alá csökkent. 

c. Az Elnökség áttekintette a főtitkár által készített frissített listát és mivel további 
tisztázandó részletek merültek fel a tartozások állásával kapcsolatban, így a 
mai elnökségin tagsági jogviszonyt felmondó határozat nem született. 
Időközben sok tartozás rendezésre került, többen telefonon megerősítették, 
hogy rendezik nyitott ügyeiket. 

d. Egy egyesületről kiderült, hogy a bíróság megszüntette: Mézeshegyi Lövész 
Sport és Szabadidős Egyesület „Megszüntetve” jelzéssel szerepel a 
bírósági nyilvántartásban, így automatikusan törlésre kerül a 
tagnyilvántartásunkból. (Alapszabály 10.§ (7) szakasz d. pontja alapján) 
Kérjük a főtitkár urat, hogy törölje a nevezett egyesületet a 
tagnyilvántartásból. 

e. Kérjük a főtitkár urat, hogy ismételten vizsgálja meg a tartozók listáját és a 
frissítse az adatokat. 

f. Az elnökség folyamatosan figyelemmel kíséri a tartozások alakulását, és a 
szövetség vagyonának megőrzése, az alapszabály betartatása érdekében – a 
notórius tartozókkal szemben – szükség esetén élni fog akár a tagsági 
viszony felmondásának eszközével is. 

  

4) Egyebek 

Az MDLSZ Elnökségének 2019.08.15./02. számú határozata: 

Az elnökség egyhangúlag, 5 IGEN szavazattal a következő határozatot hozta. 

A szövetség oktatási rendszerében zajló képzések, tanfolyamok, vizsgák csak 
az illetékes szakág vezetőjének ÉS a bírói bizottság elnökének előzetes 
jóváhagyása után, a főtitkár előzetes tájékoztatása mellett történhetnek. A 
jóváhagyás nélkül történő képzések esetében a szövetség nem adhat ki 
bizonyítványt, igazolást, vagy oklevelet az adott képzés, tanfolyam 
elvégzéséről, vagy vizsga letételéről.  



Tisztelt Elnökség!

A Jubileumi  rendezvényre  beérkezett  árajánlatokat  alaposan  összehasonlítottuk  a  hétvégén,  mindegyik 
helynek megvan a maga előnye és hátránya. Sok helyen vannak felesleges költségek, amiket kötelezővé 
tesznek és bekorlátozzák a minimum órákat illetve a minimum fogyasztást is. Ezeket a helyeket így kizártuk, 
illetve azokat, amelyeknek az összköltsége 3 millió forint felett van.

A tervezett költségkeretbe 3 helyszín maradt, amiből tudunk választani.

⁃ Budapest Hotel: bruttó 2.469.121 forint.  -HŰSE FERENC rendezvényszervező (Ez a legolcsóbb, 
viszont szerintem nem a rendezvény színvonalának megfelelő a helyszín. A vacsora és az italok 
választéka sem megnyerő ár-érték arányban.)

⁃ MTA bruttó 2.848.851 forint -HŰSE FERENC rendezvényszervező

⁃ Off Kultúrszövőgyár bruttó 2.761.450 forint DÉRI ANNAMÁRIA rendezvényszervező

Az alábbi indokok alapján a három lehetőségből -alapos összehasonlítás és mérlegelést követően- a 
Déri Annamária ajánlatából az OFF Kultúrszövőgyár helyszínét javaslom elfogadni!

- Az összeg tartalmazza a  terembérleti  díjat,  bútorokat,  személyzetet,  takarítást,  fotóst,  közvetítői  díjat, 
illetve az italokat, ételeket illetve a műsorvezetést. 

- Az üdvözlőital, vacsora, desszert és a korlátlan italfogyasztás (alkoholmentes) nagyon igényesnek tűnik. A 
vacsora kínálaton lehet változtatni, ha valakinek más elképzelése lenne, de szerintem tökéletes. 

-  A helyszínen ingyen tudnak parkolni a vendégek az utcán vagy igény szerint megnyitják a belső udvart.

- A rendezvény szervezője Déri Annamária, aki elismert szakember Budapesten, kivalló referenciával 
rendelkezik.

-

A választott szervezőtől és helyszíntől függetlenül:

Felvettük a kapcsolatot Szép Bence stand up előadóművésszel, akinek van egy kis egri kötődése, így az 
ismeretségre való tekintettel elvállalná a műsorvezetést 50 ezer forintért, amiről természetesen számlát ad. 
Ha szeretnénk, hogy legyen benne egy stand up műsor akkor azt kedvezményesen 95 ezer forintért vállalja. 
Ebben  természetesen  benne  van  a  műsorvezetés  is.  Így  az  összeg  bruttó  2.806.450  forint  lenne.  Egy 
negatívum ezzel kapcsolatban, hogy csak a november 7-i időpont jó neki, mert 21-én már foglalt.

A meghívok elkészíttetése és postázása is belefér a keretbe. A posta 12.000 forintba kerül, ha nem ajánlottan 
lesz feladva. A meghívok pedig online kalkulátor szerint körülbelül 10.000-15.000 forintból kijönne.  

Mellékelve pár fotót küldünk a teremről, de a www.offkultur.hu weboldalon is meg lehet nézni, illetve a 
választott ital és étel ajánlatot is másolom.

Eger, 2019. 08. 14.

Tabódy Zoltán

    főtitkár

http://www.offkultur.hu
Cirax
1. sz. melléklet






