MEVISZ
Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség
1085 Budapest Üllıi út 24.
Tel./Fax: 317-1671, 20/824-2047
E-mail: mevisz@vipmail.hu

Jegyzıkönyv
a Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség
elnökségi ülésérıl
Idıpont: 2006. december 19. (kedd) 17 óra
Helyszín: a Mevisz irodája (1085 Budapest, Üllıi út 24.)
Résztvevık:
Szavazati joggal: Koltai Péter (titkár), Bence Orsolya, Visnyei Emıke és Muntag Márton
(elnökségi tagok), Osváth Szabolcs (elnökségi elsı póttag);
Továbbá: Udvardi Andrea (elnökségi harmadik póttag), Ötvös Viktória (irodavezetı), Aladics
Anna, Kiss Csaba, Muntag Vince, Tekus András.
Koltai Péter levezetı elnök
- megnyitja az ülést,
- köszönti a résztvevıket,
- … [Orsi szót kér, hogy imádkozhasson, Péter megadja a szót, Orsi az Esztus-könyvbıl
felolvassa az ádvent 2. vasárnapi prédikáció utáni imádságot]
- felkéri Osváth Szabolcsot a jegyzıkönyv vezetésére,
- felkéri Bence Orsolyát és Muntag Mártont a jegyzıkönyv hitelesítésére,
- megállapítja, hogy az elnökségi ülés szabályosan (az Alapszabály XV. pontja 7. bekezdésének
„a.” szakasza szerint) lett összehívva,
- bejelenti, hogy Györe Dániel elnök és Szőcs Attila elnökségi póttag elıre jelezte
távolmaradását,
- bejelenti, hogy az elnök távolléte miatt (az Alapszabály XXIII. pontja 3. bekezdésének „g.” és
„h” szakasza szellemében) az ülésen ı elnököl,
- megállapítja, hogy (az Alapszabály XV. pontja 7. bekezdésének „b.” szakasza szerint) Osváth
Szabolcs elsı póttag az ülésen szavazati joggal rendelkezik,
- megállapítja, hogy az elnökségi ülés (az Alapszabály XV. pontja 7. bekezdésének „a.” szakasza
értelmében) határozatképes,
- felolvassa a napirend tervezetét és megkérdi, van-e kiegészítés [nincs].
Az elnökség az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg, zárójelben az elıterjesztı neve).
1. Az irodavezetı (Dani)
A próbaidı végén (ez 2007. január 9.-én lesz) dönteni kell Viki véglegesítésérıl. Mivel addig még
van három hét, a témát elnapoljuk.
2. A közgyőlés (Péter, Szabolcs)
Az idıpontról az elnökség egyhangúlag úgy határoz, hogy a 2007. évi rendes közgyőlés február 18.án (V) 14 órakor, ennek határozatképtelensége esetén a pótközgyőlés aznap 15 órakor lesz.
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A helyszínrıl az elnökség egyhangúlag úgy határoz, hogy a 2007. évi rendes közgyőlés az Üllıi út
24. utcáról nyíló tanácstermében lesz.
Ennek lefoglalását (háromnegyed 2-tıl este 6-ig) Viki intézi.
[Tari Zsuzsi jı.]
A napirendrıl való tanácskozás során Péter elmondja, hogy nem kötelezı mindig három póttagnak
lennie, és a póttagválasztást amúgy sem lehet napirendre venni, amíg Attila lemondólevele meg
nem érkezik. Abban egyetértünk, hogy a felügyelı testület mandátuma mindig az elnökség
mandátumának félidejében járjon le.
Végül az elnökség egyhangúlag úgy határoz, hogy a 2007. évi rendes közgyőlés napirendje az
alábbi lesz:
- elnöki jelentés,
- titkári jelentés,
- Bárka-témafelelıs beszámolója,
- Ladik-témafelelıs beszámolója,
- pénztárosi jelentés,
- 2006. évi zárszámadás,
- 2007. évi költségvetés,
- 2006. évi közhasznúsági jelentés,
- az Alapszabály módosítása,
- tisztújítás,
- egyéb.
3. Az Alapszabály módosítása (Vince, Szabolcs)
Péter: Úgy értesültem, hogy errıl parázs vita folyt az interneten. (Derültség az elnökség soraiban.)
A bizottság néhány témában az elnökség állásfoglalását kéri:
- utalványozás: Errıl ugyan már megállapodtunk, de Nagy András (jogász) nem javasolja túl
széles körnek adni az utalványozási jogot. Több javaslat hangzik el: elnök + az elnökség által
megnevezett személy; elnök (hiányában titkár) + titkár vagy elnökségi rendes tag; az
utalványozó kijelölése az elnökség hatásköre; elnök + titkár. Elég sok kérdés nyitva marad (pl.
mi is volt az a gubanc pár hete). Nagyjából abban maradunk, hogy tisztázni kell, mi is a
bankszámla feletti rendelkezési jog és az utalványozási jog.
- kegyeleti paragrafusok (IV.4. és V.): Maradnak. Ha találunk olyan tevékenységet, ami nincs
képzettséghez kötve és nem is nagyon ciki (pl. takarítás, szállítás), azt is felvesszük. Az V.5.-öt
Vince átírhatja. Marad a KIE-jogutódlás is (bár mindenki tudja, hogy semmi jelentısége; Ittzés
András kihúzná).
- tagfajták. A korábbi változattal ellentétben marad mind. (Vince elszontyolodik.) A junior tagság
jól jöhet a Ladiknak (a külön témafelelıs törölhetı), a tiszteletbeli tagság reklámcélokra jó lehet
(Ittzés András szerint. Cserháti Péter szerint valaha választottal egy tiszteletbeli tagot).
- tagdíj. Péter és András szerint ne legyen („Mocskos anyagi szempontok”), Orsi és Márton
szerint legyen (és legyen értelme is, vagyis fizessük be). Elég sok gondolat merül fel a hosszú
vita során, melyet végül elnapolunk.
4. Felügyelı testületi tagok keresése (Dani)
Dani nincs, téma elnapolva.
4. A Bárka-(Esztus)-ház (Orsi)
Az ügy késleltetıdik. (András: ami nem feltétlenül rossz) Csepregi Gyula küldött 3 levelet
(mellékelve). Az elsıben Gaál Jánosné (a Luther Márton Szakkollégium igazgatója) lép vissza a
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Vajda Péter utcába költözéstıl. A második Csepregi Gyula válaszlevele, hogy tudomásul veszi.
A harmadikban ugyanı kíván nekünk áldott ünnepeket.
5. A levelezılista (András)
Sokat végignézett, nincs szignifikáns eltérés. Mivel Ittzés Ádám ott már megtette az
elıkészületeket, a Google-ra költözünk. Ádám marad a moderátor. A költözésrıl Ádám küld egy
körlevelet a prímlistára, azután azt elfelejtjük. Az elnökség ezt egyhangúlag jóváhagyja.
Közben Orsi telefonon felhívja Ádámot, aki elismétli nagyjából ugyanezt.
6. Adománykérı levelek (Viki)
Már minden cég elköltötte a mi támogatásunkra szánt pénzét. Péter: De Mihályfára nagyon kéne
pénz. Viki: Megkérdezem Marton Tamást, hátha van valami ötlete.
7. Adományköszönı levelek (Viki)
Megvannak, Orsi majd átnézi ıket.
8. Hírmondó avagy újság indítása (Márton)
Orsi, Csaba és Márton szeretnének indítani egy újságot, mely évente 3x-4x A4-es papíron a
meviszes eseményekrıl tájékoztatná a tagdíjat fizetıket (kvázi köszönılevélként). [Evvel új
köntösben gyakorlatilag újraindul a 3. napirendi pont negyedik részében szereplı, a tagdíjról
szóló vita.] Péter: ha elkészül egy ilyen, miért nem terjesztjük minél szélesebb körben, hiszen a
toborzás is hiányterület. Márton: mert evvel az aktív (fizetı) tagság presztizsét akarjuk emelni,
hiszen „ingyen dolgozó cég” (Tekus), „profi szolgáltató” (Péter) vagyunk, nem pedig „társadalmi
összefogáson alapuló közösség, mellesleg közhasznú szervezet” (Márton – le fogja írni, mire is
gondol).
Avval nagyjából mindenki egyetért, hogy ezen változtatni kéne. Vonzóvá és irigylésre méltóvá
szeretnénk válni, ehhez apró, de személyes gesztusok kellenek (pl. Orsi képeslapocskái a
táborvezetıknek vagy a Bárka-pulcsik). A vitát körülbelül ott napoljuk el, hogy ilyeneket
győjtünk.
9. A jegyzıkönyvek keletkeztetésérıl (Szabolcs)
Az elnökség hallgatólagosan hozzájárul a 2006. X. 24.-ei EÜ 15. NP-jában hozott megállapodás
olyan értelmő módosításához, hogy a jegyzıkönyvvezetı (a Tekus-Márton páros irányába a
titkos felrakás céljából történı küldéssel párhuzamosan) azoknak is küldje el elektronikus
levélben a jegyzıkönyv-tervezetet, akik ezt kérik.
10. Függöny az irodába
Lett.
11. Mihályfa (Péter, Orsi)
Péter most nincs képben, de megvolt a mőszaki átadás. Ott volt Eredics N., Pozsonyi M., Jakusné
Ildi, Kiss Ida néni (a gyülekezet felügyelıje), a polgármester, Dani (a Mevisz elnöke), stb.
Huszonvalahány pótmunka folyamatban van.
Ida néni kéri, hogy az iskolából mihamarább vigyük el a cuccot, mert kiadnák raktárnak. Ezen kívül
takarítani is kell (ablak, ágyak, padló), vagyis – amint arról Lilla köremailezett - lesz egy hosszú
éjszakai buli jövı héten [naptárnézegetés, idıpontok egyeztetése] 28.-án reggeltıl 29.-én felkelés
és hazaindulásig. Főtés, víz (tetszıleges hımérséklető), villany van, ágybetét, nincs, kaja,
tőzhely, létra takarítószerek talán lesznek.
[Emıke el. Koltai Péter levezetı elnök megállapítja, hogy (az Alapszabály XV. pontja 7.
bekezdésének „b.” szakasza szerint) Udvardi Andrea harmadik póttag az ülés további részében
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szavazati joggal rendelkezik]
Orsi: Az Ida nénivel való beszélgetésbıl kiderült, hogy mőködési szabályzat nagyon kell. Legyen
tiszta a gyülekezettel való viszonyunk.
Az avatásra a püspöktıl (Ittzés János) kell idıpontot kérni.
[Viki épp nincs bent.] A szálláshelyet január 1.-jétıl nyomatnánk. Az Evangélikus Naptárba nem
került be (nem a mi hibánk), a szórólapon rajta lesz.
De kinek a telefonszáma legyen rajta, Péteré vagy az irodáé? (Errıl már sokat vitáztunk, de soha
nem döntöttünk.) Péter szerint az a logikus, ha a mihályfai jelentkezéseket, idıpontfoglalásokat
természetes személy tartja kézben, így világosan övé az egyszemélyi felelısség.
Péter javaslatára az elnökség egyhangúlag úgy határoz, hogy rendelünk egy lutyimobilt
(gyakorlatilag SIM-kártyát, aminek a hívásait át lehet irányítani, hívni onnét nem akarunk), amit
a mihályfai ügyeknek dedikálunk. A szórólapon ennek a telefonnak a száma jelenjék meg (illetve
amíg ez elintézıdik, addig Péteré).
12. Bárkarácsony (Andrea, Szabolcs)
Megvolt, jó volt, szép volt. Szállítás nélkül ötvenezer (50.000) forintba került.
13. A honlap (András, Márton)
Kidolgoztak egy ütemtervet, mely kis és nagy lépésekbıl, továbbá az azokhoz rendelhetı
verziószámokból áll. Jelenleg az 1.1-nél tartanak, egy kis lépés után az 1.2, egy nagy lépés után
pedig a 2.0 jön. Folyamatban van egy önszerkesztı, öngeneráló tartalomkezelı rendszer avagy
content management system (CMS) és fejlesztı környezet.1 Csinálják, egyszer elı fognak
rukkolni vele.
14. Szórólap
Orsi: van egy szöveg. Péter: de nem az a lényeg.
15. 1 %
Csak a rend kedvéért: a megköszönı hirdetés - egyházunk legjobb hetilapján kívül - a honlapon is
(november 16.-án) megjelent.
16. Belépıkártyák (Viki)
Regina (akitıl ilyesmit lehet kérni) nem volt bent, amikor kereste. Ismét elhangzik (Tekus), hogy
korábbi elnökségi tagoknál lehetnek elfekvı kulcscsomók. Ismét elhangzik (Orsi), hogy a kártya
a szők keresztmetszet. Péter megemlíti, hogy ı jár be a legkevesebbet az irodába. Márton
javasolja, hogy a nála lévı kártya folyó rendezvény (tábor) esetén a rendezvény szervezıjénél
legyen. Mivel az egész ügyet Emıke hozta elı, de ı már elment, a témát elnapoljuk.
17. Emailezés az iroda másik számítógépérıl (Viki)
Csüllög Péterrel Tekus vegye fel a kapcsolatot.
18. Pályázatok
Péter: Nincs-e mostanság NCA pályázat?
Hogy áll a mihályfás Mobilitás?
19. Tervek a jövırıl avagy dátumozás (Orsi)
Január végén tábvezmegbesz, február 9-11. segítıhétvége.
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Ha jól értettem. Mindenesetre valami ilyesmit neveztünk annak idején blogos verziónak. O. Sz.
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Toborozni is kéne (lásd még: 8. NP), jelenleg nagyjából személyesen kell hívni az embereket a
tennivalókhoz. Ehhez a nyilvántartásba a mozgássérült, segítı, bóbita és vak (igen-nem jellegő)
paramétereket kell felvenni.
(Ide tartozhat még Mihályfa takarítása, avatása (11. NP közepe) és a passió (20. NP).
20. A passió2
Péter (aki annak idején Lillával elvállalta a pályázatot és a szervezést, majd legalábbis a pályázattól
visszalépett) nem tudja, hogy meg tudják-e csinálni. Költözik és házasodik (Lilla is). (Orsi: Tehát
nem csináljátok meg.)
Kell egy olyan ember, aki átlátja az egészet (mint Gervai Pali az elsı évben). Galambos Ádám?
Orsi: neki már saját szervezete van. Péter: dehogyis.
Olbrich Anikó bizonyos gyülekezetekkel lezsírozta a dolgot, a pályázatot elküldte, eredmény még
nincs. Szervezni valószínőleg tud, eljönni nem.
Zsuzsi újra új állásban, újra próbaidın van, nem lesz szabadsága.
Andrea a véghajrában lelkesen részt vesz, de szakdolgozatot ír, tehát kell mellé egy tehermentesítı
ember.
Orsi szakdolgozatának IV. 20.-án van a határideje.
Szabolcs szervezést nem vállal.
Tekus technikai szervezést és végrehajtást vállal.
Márton szerepet vállal, elıdolgokat esetleg szervez, mást nem.
Hosszas töprengés után valaki halkan kimondja, hogy ez már inkább csak egy feladat és nem okoz
elég örömet.
21. Leltár (Viki)
A két ünnep között megcsinálja. (Kórus: Inkább gyere velünk bulizni Mihályfára, beszámítjuk
munkaidınek.)
22. A Rusznák-busz (Orsi)
Elgurult. Nem gyızték kivárni, amíg rámozdulunk. (Péter busza még eladó.)
23. A következı elnökségi ülés 2007. január 9.-én (K) 17 órakor lesz a Mevisz irodájában.
A levezetı elnök
- megállapítja, hogy az elnökség a kitőzött napirendi pontokat megtárgyalta,
- megköszöni a részvételt,
- majd az ülést berekeszti.
Ez a jegyzıkönyv öt (5) számozott oldalból és három (3) mellékletbıl áll.
Budapest, 2006. december 30.

(aláírások)
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2007-ben a húsvét április 8-9.-én lesz, tehát az elıadóhét március 30.-tól április 6.-ig (péntektıl péntekig) kell legyen.
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