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Jegyzőkönyv 
 
 
1.A szerv neve: Magyar Kapcsolatügyeleti Mediátorok Országos Szakmai Szövetsége 
(MAKAMOSZ) rendkívüli megismételt közgyűlése           
 
2.Az ülés időpontja: 2018. január 30. 10 óra 
 
3. Helyszín: a MAKAMOSZ székhelye: 1095 Budapest, Soroksári út 38-40. I/12a. 
 
4. Az ülésen jelen vannak a mellékelt Jelenléti ív szerint 
 
5.Az elnök: Köves Zsuzsanna köszönti a résztvevőket. Javaslatot tesz a levezető elnök 
személyére: Molnárné Faragó Gabriella 
Levezető elnök személyére más javaslat nincs. A jelenlévők nyílt szavazással egyhangúlag 
megszavazták. 
 
A levezető elnök javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyvet hitelesítő 
személyére:  
Jegyzőkönyvvezető: Dr Tóthné Dr Bicskei Beatrix 
Jegyzőkönyv hitelesítők: Ugrin Erzsébet, Szűcsné Garas Tímea 
Más javaslat nem hangzott el. A jelenlévők nyílt szavazással egyhangúlag megszavazták. 
 
Levezető elnök: Molnárné Faragó Gabriella 
Jegyzőkönyvvezető: Dr Tóthné Dr Bicskei Beatrix 
Jegyzőkönyv hitelesítők: Ugrin Erzsébet, Szűcsné Garas Tímea 
 
6. Levezető elnök a határozatképesség vizsgálata során a megjelentek számára tekintettel 
megállapítja, hogy a megismételt közgyűlés határozatképes.  
 
7. Napirend:  
A könyvelő 2017 évre készített beszámolójának elfogadása 

Az elmúlt év munkájáról készített beszámoló elfogadása 

A 2018 évre tervezett bevételek és kiadások elfogadása 

2018-ra tervezett programok 

Alapszabály módosításának kérdése, tagdíj módosítás kérdése 

Kedvezmények adásának kérdése 

Problémák felvetése, javaslatok a megoldáshoz 

Egyéb 
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A megjelentek a fenti napirendi pontokat nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadták. 
 
8.  
Köves Zsuzsanna elnök ismertette a könyvelő által készített 2017 évi beszámolót. Kérdés, 
hozzászólás nem hangzott el. (csatolva a beszámoló) 
1/2018(01.30) sz. határozat: a Közgyűlés a könyvelő 2017 évi beszámolóját egyhangúlag 
elfogadta. 
 
9. Köves Zsuzsanna ismertette beszámolóját a 2017-os évről. Miután a tagok ismerték a 
helyzetet, kérdés, hozzászólás nem hangzott el (csatolva a beszámoló) 
2/2018(01.30) sz. határozat: a Közgyűlés az elnök 2017 évi beszámolóját egyhangúlag 
elfogadta. 
 
10. Köves Zsuzsanna elnök ismertette a 2018 évi költségvetési tervet, illetve a program 
javaslatokat, melyet a jelenlévők egyhangú nyílt szavazással megszavaztak. (csatolva) 
3/2018(01.30) sz. határozat: a Közgyűlés az elnök 2018 évi pü tervét és programtervezetét  
egyhangúlag elfogadta. 
 
11. Köves Zsuzsanna hivatkozva a 2015-ös közgyűlésre javaslatot tett az Alapszabály 
módosítására, melynek az előkészítését a közgyűlés 16 igen, 3 nem, 1 tartózkodás mellett 
megszavazta. 
4/2018(01.30) sz. határozat: a Közgyűlés az Alapszabály módosításának előkészítését 
elfogadta. Megbízza dr Kardos Ferencet a módosítás előkészítésére. Határidő: 2018. 10. 30. 
 
12. A Közgyűlés szavazott az egyesületi tagdíj és kedvezmények kérdéséről.  
5/2018(01.30) sz. határozat: a Közgyűlés változatlanul hagyja a tagdíjak összegét.  
A kedvezmények körében a képzési költségekből 10 % kedvezmény adható a tagoknak és az 
intézményeknek több résztvevő esetén. A kedvezmények egy jogcímen járnak. A képzésben 
résztvevők a tanúsítvány dátumától 1 évig a MAKAMOSZ tagoknak járó kedvezményeket 
kapják. 
 
13. A közgyűlés szavazott a szupervízió elnevezésének megváltoztatásáról és díjáról. 
6/2018(01.30) sz. határozat: A szupervízió helyett MÓDSZERSPECIFIKUS 
ESETMEGBESZÉLÉST tartunk. Díja: 5.000.-Ft/alkalom, tagoknak 3.000.-Ft/alkalom. 
 
 Működés napi problémáinak körében a Közgyűlésen az alábbiak hangzottak el: 
 
1./ Szűcsné Garas Tímea a kapcsolattartás bővítése érdekében vállalta, hogy 2018. február 
28-ig hálózati címlistát elkészíti és elküldi az elnökségnek. 
Egyben felkérte az elnökséget 2018. március 28-29-én Bácsalmáson előadás tartására, melyet 
Köves Zsuzsanna vállalt. 
 
2./ Ugrin Erzsébet a képzők képzésével kapcsolatosan vállalta, hogy 2018 őszén az 
elnökség elé viszi a témát. 
A MAKAMOSZ honlapjának élővé tevése érdekében a jelenlévők vállalják, hogy havonta 1-1 
szakmai cikkel bővítik a honlapot. 
Február: Csapár Jolán 
Április: Lászlóné Patay Judit 
Május: Ugrin Erzsébet 
Június: dr Kardos Fertenc 



3 

 

Szeptember: dr Tóthné dr Bicskei Beatrix 
Október: Vinczéné Major Andrea 
November: Mester Rita 
Köves Zsuzsanna elnök vállalja, hogy a FB-on meghirdeti a cikkírás lehetőségét. 
 
3./ dr Kardos Ferenc vállalja, hogy a EMMI államtitkárával felveszi a kapcsolatot. Továbbá 
megkeresi Takács Imrét a MACSGYOE vezetőjét a képzések és a MAKAMOSZ 
tevékenységének megismertetésére. 
 
4./ Köves Zsuzsanna elnök vállalta, hogy a tagság körében megkísérli megszervezni a 
szakmai pályázatok figyelését. 
 
Miután további hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a levezető elnök a közgyűlést 
berekesztette 13 órakor.  
 
 
 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
Aláírások: 
 
 
…............................................ 
levezető elnök                  
 
…............................................ 
jegyzőkönyvvezető                  
 
…............................................ 
jegyzőkönyv hitelesítő tag (közgyűlés esetén)            
 
…............................................ 
jegyzőkönyv hitelesítő tag (közgyűlés esetén)           
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