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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

KÉSZÜLT A MAGYAR ANYAGVIZSGÁLÓK EGYESÜLETE  

2022. MÁJUS 31-I MEGISMÉTELT KÖZGYŰLÉSÉN 

A Közgyűlés helye:   1116 Budapest, Kondorfa utca 1. | 214. tárgyalóterem 

Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft.  

A Közgyűlés időpontja:  2022. május 31. | 13:15 óra 

Jelen vannak az e jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív szerinti tagok, illetve azok meghatalmazott kép-

viselői. 

 

Az Egyesület 2021. december 15-én megválasztott elnöke, dr. Biró Gyöngyvér, köszönti az egybegyűlteket, il-

letve az online résztvevőket, majd megnyitja a Közgyűlést. Bejelenti, hogy az egyesület tagjai közül 27 tag (19 

egyéni és 7 jogi tag) van jelen vagy képviselteti magát meghatalmazott útján, vagyis a 73 fős taglétszám 37%-a.  

Megállapítja, hogy lévén ez a meghívóban is szereplő, megismételt Közgyűlés, a Közgyűlés határozatképes.  

Javaslatot tesz a Közgyűlési tisztségviselők személyére: levezető elnöknek Dobránszky Jánost, jegyzőkönyv-

vezetőnek dr. Varbai Balázst, jegyzőkönyv-hitelesítőnek dr. Fábián Enikő Rékát és dr.Vida Ádámot javasolja. 

Más személyi javaslat nem érkezett. 

A határozatok szövegébe foglalt javaslatokról a Közgyűlés az egyes tisztségekre jelölt személyekről külön-

külön, nyílt szavazással határoz. 

1/2022-Kgy-2. számú határozat 

A Közgyűlés megválasztja levezetőelnöknek Dobránszky Jánost. 

Az összes leadott szavazatok száma: 27 

 „igen” szavazatok száma: 27 

 „nem” szavazatok száma: 0 

 „tartózkodás” szavazatok száma: 0 

2/2022-Kgy-2. számú határozat 

A Közgyűlés megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek dr. Varbai Balázst. 

Az összes leadott szavazatok száma: 27 

 „igen” szavazatok száma: 27 

 „nem” szavazatok száma: 0 

 „tartózkodás” szavazatok száma: 0 

3/2022-Kgy-2. számú határozat 

A Közgyűlés megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek dr. Fábián Enikő Rékát. 

Az összes leadott szavazatok száma: 27 

 „igen” szavazatok száma: 27 

 „nem” szavazatok száma: 0 

 „tartózkodás” szavazatok száma: 0 

4/2022-Kgy-2. számú határozat 

A Közgyűlés megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek dr. Vida Ádámot. 

Az összes leadott szavazatok száma: 27 

 „igen” szavazatok száma: 27 

 „nem” szavazatok száma: 0 

 „tartózkodás” szavazatok száma: 0 

A levezető elnök átveszi a Közgyűlés vezetését. Megállapítja, hogy a Közgyűlés összehívása a törvényi rendel-

kezéseknek és az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően, szabályosan történt, és hogy a Közgyűlés határozat-
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képes. Ismerteti a Közgyűlésnek a meghívó szerinti napirendi pontjait, és kérdezi, hogy van-e javaslat további 

napirendi pontok felvételére. Nem érkezett javaslat, ezért a határozat szövegébe foglalt javaslatról a Közgyűlés 

nyílt szavazással határoz. 

5/2022-Kgy-2. számú határozat 

A Közgyűlés elfogadja a meghívóban szereplő napirendet. 

Az összes leadott szavazatok száma: 27 

 „igen” szavazatok száma: 27 

 „nem” szavazatok száma: 0 

 „tartózkodás” szavazatok száma: 0 

A meghívóban szereplő napirendi pontok 

1. Az elnökség beszámolója az egyesület 2021. évi munkatervének teljesüléséről. 

2. Az elnökség beszámolója az egyesület 2022. évi munkatervéről. 

3. Az elnökség beszámolója a 2021. évi költségvetés teljesüléséről. 

4. Az elnökség beszámolója a 2022. évi költségvetés tervezetéről. 

5. A Számvizsgáló Bizottság beszámolója a 2021. évi költségvetésről. 

6. A Szakmai Etikai Bizottság beszámolója. 

7. Vita és határozathozatal az 1–6. napirendi pontokról. 

8. A 2022. évi tagdíj megállapítása. 

9. Egyebek 

Az 1. napirendi pont tárgyalása | Az elnökség beszámolója az egyesület 2021. évi munkatervének teljesüléséről 

Dr. Biró Gyöngyvér, az egyesület elnöke, szóbeli beszámolójában áttekinti az egyesület tevékenységét. Megem-

líti, hogy a pandémia miatt korlátozottak voltak az elnökség lehetőségei, de a járvány ellenére is megoldották a 

folyamatos működést. Kiemeli, hogy ez egy jubileumi közgyűlés, mert idén 10 éves az újraalakult MAE.  

A tagok létszámában bekövetkező változás keretében bemutatja az elnökség új tagját, dr. Mankovits Tamás, tan-

székvezetőt, ill. megemlíti, hogy a MAE titkári feladatait ezután Császár Anikó látja el, mert Cseh Zsuzsa egyéb 

kötöttségei miatt már nem tudta vállalni azt. Az elnökségben bekövetkezett változás, hogy Harnisch József már 

nem vállalta az elnökséggel kapcsolatos feladatokat; megköszöni nekik az eddigi munkát. 

Rendkívül sikeresnek értékeli a 2021 tavaszán – teljes egészében online lebonyolítással megtartott – 10. AGY 

konferenciát, mely a MAROVISZ-szal együttműködve, a RAKK konferenciával együtt zajlott le. Ez volt 2021 

legtöbb munkát igénylő és legsikeresebb rendezvénye, ahol 43 szóbeli és 14 poszteres előadás hangzott el. 

Örömmel állapította meg, hogy az előadások zömét a MAE adta. Az esti beszélgetésben már felvetette, hogy 

szakmailag indokolt lenne újra egy közös konferencia szervezése. Sokkal differenciáltabb lehetne az előadások 

szervezése és a kiállítók is többnyire ugyanazok. Őszig ezt el kell dönteni, hogy januártól lehessen körlevelet ki-

küldeni ebben a témában. 

A Jártassági vizsgálatokról szólva jelzi, hogy – szintén a pandémia miatt – 2021-re nem is terveztünk, szervez-

tünk körvizsgálatot, azonban elindítottunk egy körkérdést ezzel kapcsolatban, felmérni milyen témában szeret-

nének a laborok körvizsgálatot. 

Az anyagvizsgáló szakmérnöki képzés indítása a BME-n nem lépett előrébb, új lehetőség után kellene nézni 

Miskolcon, Debrecenben, vagy a Széchenyi István Egyetemet is meg lehetne célozni.  

Szakmai napok nem indultak a pandémia miatt, ehelyett egy online fórumot indítottunk.  

Szakdolgozatok és diplomamunkák: 4 pályamű érkezett be, különböző kategóriákban. A pályaművek értékelése 

és a díjátadás a honlapon is megjelent. 
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A beszámolóhoz hozzászólás nem volt.  

 

A levezető elnök felkéri az elnököt, hogy tartsa meg beszámolóját a 2022 évi munkatervről. 

 

A 2. napirendi pont tárgyalása | Az elnökség beszámolója az egyesület 2022. évi munkatervéről 
 

A tagoknak korábban megküldött, 2022. évi munkaterv a következő feladatokat részletezi:  

• Körvizsgálatok – összetett kérdés, megoldandó probléma a költséghatékony megoldás, ebben versenytársa-

ink a külföldi szervezők, ill., hogy esetenként a laboratóriumok egymás között „ingyenesen” leszervezik a 

körvizsgálatot… így nem nagyon van rá igény. 

• Szakmai rendezvények, laborvezetők fóruma – az online munkacsoport kialakítása: több résztvevő elérheté-

sét teszi lehetővé, költségtakarékosabb. 

• AGY konferencia közös szervezése 

• Tagság fiatalítása 

• Felmérni a tagok igényeit az Egyesület felé 

• Honlap frissítése, használják ki a tagok is, mint hirdetési felületet 

• Anyagvizsgálók lapjába írjanak a tagok cikkeket, pénzügyileg is finanszírozzuk a lapot 

• Szakdolgozati pályázat meghirdetése 

• Kapcsolatrendszer fejlesztése 

A munkatervhez nem volt hozzászólás.  

 

A levezető elnök felkéri az egyesület elnökét, hogy tartsa meg beszámolóját a 2021 évi költségvetés teljesülésé-

ről. 

A 3. napirendi pont tárgyalása | Az elnökség beszámolója a 2021. évi költségvetés teljesüléséről 

Kivetítésre és bemutatásra kerül a tagoknak korábban megküldött Pénzügyi beszámoló a 2021. évről, kiegészítve 

néhány megjegyzéssel, mint pl.: az AGY konferenciára „megfizethető” részvételi díjat határoztak el a szervezők, 

hogy minél többen vehessenek részt rajta, és a konferencia bevételéből lehetővé vált a szakdolgozati pályázat 

pénzdíjainak finanszírozása.     

Az előterjesztéssel kapcsolatban nem volt hozzászólás. 

A 4. napirendi pont tárgyalása | Az elnökség beszámolója a 2022. évi költségvetés tervezetéről 

 

Az Egyesület elnöke bemutatja a tagoknak megküldött és most kivetített 2022. évi pénzügyi tervet. 

A 5. napirendi pont tárgyalása | A Számvizsgáló Bizottság beszámolója a 2021. évi költségvetésről 

A Számvizsgáló Bizottság elnöke többek között előadja, hogy decemberben alakultak, ő képviseli a folytonossá-

got. Feladatuk, hogy felügyeljék a vezetőség tevékenységét. Ők is csak online tartották/tarthatták a kapcsolatot. 

Figyelték az Egyesület tevékenységét. Megállapítja, hogy az Egyesület majdnem pontosan a tervnek megfelelő 

számokat érte el, vagyis tervszerűen gazdálkodott. A Tagság nyilvántartása szuper. Sikerült megfiatalítani a tag-

ságot, és nagy örömére nem Budapest-központú a tagság, hanem mindenhol jelen van az országban. Javasolja a 

2021. évi beszámoló elfogadását. 

A 2022. évi pénzügyi tervet véleményezve Ilinyi János hiányolja a bevételeket, véleménye szerint a rendezvé-

nyeket meg kell újítani. Egyéb tervekben javasolja az összes anyagvizsgálatra vonatkozóan az online megbeszé-

lések kibővítését. 

Rendezvényre, plakátkampányra stb. sosem kár pénzt költeni. 
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A levezető elnök megnyitja a vitát.  

 

• Tóth László (TL) kér szót, elmondja az online konferencia előnyeit. Építsünk szakértői csapatot, területen-

ként elkülönülve, pl. ipari baleset esetén mit javasolunk tenni. Ez is bevételi forrás. Építsük ki ezt a szolgál-

tatást. Az Anyagvizsgálók Lapjának következő számába a MAE 125. évfordulóját ünnepeljük, ki ír majd er-

ről? Az 1996-ban Tapolcán rendezett Törésmechanikai szeminárium jó példa: az összes évfordulót össze-

gyűjteni Gillemot 110 éves, Rejtő, Prohászka, BME Mechanikai Technológiai Tanszék  története. 

• Csizmazia Ágnes: A szakértői csapat nagyon jó gondolat. Véleménye szerint a MAE életét bemutató cikk 

megírására a legmegfelelőbb ember TL. 

• Szücsné Hajnal Katalin: Javasolja a tagság adatbázisának hozzáférését, a tagok adatainak bővítését szakmai 

illetőségi adataikkal a honlapon. 

• TL.: valakinek a kezébe kell tenni a szervezést 

• Dobránszky János (DJ): kéri, hogy vegyük fel ezt a munkatervbe, kidolgozandó, hogy miként. Kiegészíti, a 

tagság bővítése kitűnő lehetőség az Egyesület eredményének javítására. Az Elnökség kezelje fontos felada-

taként a tagság növelését. 

• Biró Gyöngyvér: Új dolgok kitalálása, amik szakmailag is vonzóvá teszik az Egyesületet, ez magával hozza 

a bevétel növekedését. Előadót szervezni, témát találni, kulcsemberek megtalálása a rendezvényekhez. 

• Érkezik egy felvetés a tagdíj növeléséről; DJ nem érzi ennek szükségességét, de a közgyűlés dönt. 

• Ilinyi János: mit akarunk finanszírozni ebből a tagdíjból? Semmit. Szerinte ez a tagdíjkérdés rizikófaktor, 

szerinte nem arra való, hogy finanszírozza az Egyesületet, azt a rendezvényekből kell megoldani. Véleménye 

szerint a folyamatos megújulás a kulcs a rendezvények területén is. Kit szólítsunk meg és milyen formán. 

 

A felvetések megvitatása után a levezető elnök visszaveszi a szót és felkéri a Szakmai Etikai Bizottság elnökét 

éves beszámolójának megtartására.  

A 6. napirendi pont tárgyalása | A Szakmai Etikai Bizottság beszámolója 

Dr. Fábián Enikő Réka elnök megtartotta beszámolóját, mely szerint decemberi megválasztásuk óta ill. a korábbi 

bizottsági tagokkal történt egyeztetésük alapján nem volt dolguk 2021-ben. 

 
A levezető elnök megnyitja a szavazások sorát.  

6/2022-Kgy-2. számú határozat 

A Közgyűlés elfogadja az egyesület elnökségének beszámolóját az egyesület 2021. évi munkatervének teljesülésé-

ről. 

Az összes leadott szavazatok száma: 27 

 „igen” szavazatok száma: 27 

 „nem” szavazatok száma: 0 

 „tartózkodás” szavazatok száma: 0 

7/2022-Kgy-2. számú határozat 

A Közgyűlés elfogadja az elnökség beszámolóját az egyesület 2022. évi munkatervéről. 

Az összes leadott szavazatok száma: 27 

 „igen” szavazatok száma: 27 

 „nem” szavazatok száma: 0 

 „tartózkodás” szavazatok száma: 0 

 

8/2022-Kgy-2. számú határozat 

A Közgyűlés elfogadja az elnökség beszámolóját a 2021. évi költségvetésről. 

Az összes leadott szavazatok száma: 27 

 „igen” szavazatok száma: 27 

 „nem” szavazatok száma: 0 
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 „tartózkodás” szavazatok száma: 0 

9/2022-Kgy-2. számú határozat 

A Közgyűlés elfogadja az elnökség által előterjesztett 2022. évi költségvetési tervet. 

Az összes leadott szavazatok száma: 27 

 „igen” szavazatok száma: 27 

 „nem” szavazatok száma: 0 

 „tartózkodás” szavazatok száma: 0 

10/2022-Kgy-2. számú határozat 

A Közgyűlés elfogadja a Számvizsgáló Bizottság jelentését a 2021. évi költségvetésről és a 2022. évi költségterv-

ről. 

Az összes leadott szavazatok száma: 27 

 „igen” szavazatok száma: 27 

 „nem” szavazatok száma: 0 

 „tartózkodás” szavazatok száma: 0 

11/2022-Kgy-2. számú határozat 

A Közgyűlés elfogadja a Szakmai Etikai Bizottság beszámolóját 2021. évi tevékenységéről. 

Az összes leadott szavazatok száma: 27 

 „igen” szavazatok száma: 27 

 „nem” szavazatok száma: 0 

 „tartózkodás” szavazatok száma: 0 

 

12/2022-Kgy-2. számú határozat 

A 8. napirendi pont tárgyalása | A 2022. évi tagdíj megállapítása 

A 2022-re vonatkozó tagdíjak előterjesztése megtörténik. Nincs változtatás az előző évhez képest.  

A Közgyűlés elfogadja a 2022. évi tagdíjakat. 

Az összes leadott szavazatok száma: 27 

 „igen” szavazatok száma: 27 

 „nem” szavazatok száma: 0 

 „tartózkodás” szavazatok száma: 0 

 

 

 

A 9. napirendi pont tárgyalása 

A levezető elnök megnyitja a hozzászólások lehetőségét az „egyebek” napirend keretében. Köszönti a teljes tag-

ságot a MAE újjáalakulásának tízedik évfordulója alkalmából, és köszönetet mond mindazoknak, a 2012-es újra-

alakítást elősegítették. 

A jelenlévők részéről további hozzászólás nem érkezett. 

A levezető elnök megállapítja, hogy a munka elvégeztetett, megköszöni a megjelent tagok részvételét, boldog 

születésnapot kíván, majd bezárja a Közgyűlést. 

Budapest, 2022. május 31. 
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