JEGYZŐKÖNYV
a Magyar Tengerészek Egyesülete 2018 január 4.-én megtartott
rendkivüli tisztújító közgyűléséről

Helyszín: a VÁRFOK Borozó különterme. Budapest I. Várfok u. 10.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.
Putzkaller Aladár elnök köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy az írásos meghívóban 16.30
órai kezdéssel meghirdetett közgyűlésen megjelentek létszáma miatt a közgyűlés határozatképtelen,
ezért az alapszabály szerint a közgyűlés fél óra várakozási idő elteltével kerül megtartásra.
A fél óra elteltével Elnök megállapítja, hogy az alapszabályban foglaltak szerint a közgyűlés
határozatképes.
Ezt követően megnyitja a közgyűlést és javaslatot tesz Garadnai András személyében a
jegyzőkönyv vezetőjére, Füzesi József és Nemesdarózi István urak személyében pedig a
jegyzőkönyv hitelesítőire. A javasolt személyeket a közgyűlés egyhangúan elfogadja.
Ezután Elnök ismerteti a meghívóban közölt tervezett napirendi pontokat.
Napirend:
1. Tisztújítás
2. Egyebek
Elnök szavazásra bocsátja a közgyűlés által megtárgyalásra javasolt napirendet, amit a jelenlévők
egyhangúan elfogadnak.
Ad .1.
Elnök emlékezeti a jelenlévőket, hogy a legutóbbi (2017. december 14.-ei ) összejövetelünkön
bejelentette 2017 december 31.-ével történő lemondását az Egyesület elnöki tisztségéről és az erről
szóló írásos levelét az elnökség részére átadta.
Ezért vált szükségessé a rendkívüli tisztújítás.
Egyidejűleg megválasztásra került a Jelölő Bizottság: Nemesdaróczi István elnök, Füzesi József és
Szabó Lajos tagok valamint a Szavazat Számláló Bizottság: Mercs Lajos elnök, Maurer Péter és
Szabó Attila tagok személyében.
Elnök felkéri Nemesdaróczi István urat, hogy tegye meg a Jelölő Bizottság javaslatát.
Nemesdaróczi István mielőtt ismertetné a Bizottság javaslatát, javasolja, hogy a közgyűlés válassza
meg Putzkaller Aladárt tiszteletbeli Elnöknek. A közgyűlés egyhangú támogatása ellenére
Putzkaller Aladár megköszöni a megtisztelő jelölést de azt nem fogadja el. Garadnai András
sajnálkozását fejezi ki a visszautasítás miatt, majd megköszönve Putzkaller úr hosszú időn át
kifejtett áldozatos és eredményes munkáját az Egyesület nevében tárgyi ajándékot ad át részére.
Ezután Nemesdaróczi úr részletesen ismerteti a Bizottság által elvégzett munkát, az általuk
megkérdezett tagokat ( Bánáti Attila, Schneider József, Kandra Lajos ) akik elzárkóztak a jelölés
elől, illetve a még javaslatba hozott Kalcsits Péter, Konja Miklós, Bauer József urakat, akiket
jelenlegi más irányú elfoglaltságuk miatt nem tartanak az elnöki feladatok ellátására alkalmasnak.
Konja Miklós ennek ellenére javasolja Kalcsits úr jelölését.

Nemesdaróczi úr mindent figyelembe véve a Bizottság részéről Garadnai András általános
elnökhelyettes jelölését javasolja. Garadnai András a jelölést elfogadja.
Elnök szavazásra bocsátja Garadnai András jelölését, amit a közgyűlés 42 igen 1 tartózkodás
és1 nem szavazattal elfogad, majd szavazásra bocsátja Konja Miklós Kalcsits Péterre vonatkozó
javaslatát, amit a közgyűlés 7 igen 7 tartózkodás és 30 nem szavazattal elutasít.
Ezt követően Elnök megállapítja, hogy a szavazó lapra elnök jelöltként egyedül Garadnai
András kerül fel, majd utasítást ad a szavazólapok elkészítésére. A szavazólapok elkészültével
Elnök ismerteti a szavazás szabályait, majd utasítja a Szavazat Számláló Bizottságot a
szavazólapok szétosztására és a szavazás megkezdésére. A szavazatok összeszámlálásáig
szünetet rendel el.
Szavazás.
A szavazatok összeszámolása után Mercs Lajos átadja Elnöknek a leadott szavazólapokat és
azok összesített adatait majd ezek birtokában Elnök kihirdeti a szavazás eredményét, amely
alapján a közgyűlés 41 leadott és 35 érvényes igen szavazattal Garadnai Andrást megválasztotta
a Magyar Tengerészek Egyesülete elnökévé. 6 szavazat érvénytelen volt.
Elnök miután gratulál a megválasztott új Elnöknek megállapítja, hogy Garadnai úr
megválasztásával megüresedett az eddig általa betöltött általános elnökhelyettesi funkció ezért
annak betöltéséről szavazati úton a közgyűlésnek gondoskodni kell. Ezért felkéri Nemesdaróczi
urat, hogy az általános elnökhelyettesi funkció betöltésére tegye meg a Bizottság javaslatát.
Nemesdaróczi István a Bizottság részéről Gosztonyi Károly személyét javasolja azonban
Gosztonyi úr a jelölést megköszönve, azt nem fogadja el. Ezt tudomásul véve a Bizottság Füzesi
József urat javasolja, aki a jelölést elfogadja.
Ezt követően Szabó Lajos Mercs Lajos urat, Putzkaller Aladár Nemesdaróczi István urat Mercs
Lajos pedig Dr. Ákos György urat javasolja az általános elnökhelyettesi pozicióra, akik a
javaslatot megköszönve azt nem fogadják el.
Elnök szavazásra bocsátja Füzesi József jelölését, amit a közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat
nélkül egyhangúan elfogad. Megállapítja, hogy a szavazólapra általános elnökhelyettesi
jelöltként egyedül Füzesi József kerül fel, majd utasítást ad a szavazólapok elkészítésére. A
szavazólapok elkészültével Elnök ismerteti a szavazás szabályait, majd utasítja a Szavazat
Számláló Bizottságot a szavazólapok szétosztására és a szavazás megkezdésére. A szavazatok
összeszámlálásáig szünetet rendel el.
Szavazás.
A szavazatok összeszámolása után Mercs Lajos átadja Elnöknek a leadott szavazólapokat és
azok összesített adatait majd ezek birtokában elnök kihirdeti a szavazás eredményét, amely
alapján a közgyűlés 31 leadott és 31 érvényes igen szavazattal Füzesi Józsefet megválasztotta a
Magyar Tengerészek Egyesülete általános elnökhelyettesévé.
Elnök miután gratulál a megválasztott új elnökhelyettesnek megállapítja, hogy az egyebek
napirendhez javaslat nem lévén, megköszöni a bizottságok munkáját a tagság aktív részvételét
és a közgyűlést bezárja.
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