Jegyzőkönyv
amely készült A,,Szoptatásért" Magyar Egyesület elrrökségi ülésén2016. november 8-án az Egyesület
székhelyén.

Az ülés kezdete:

15 óra

Jelen vannak a csatolt jelenléti ív szerint: Juhász Istvdnné elnök, Kovács Zsuzsanna alelnök, Dr.
Bangó Mdrta alelnök, Dr. Egerland Mdfia tag.
Jelen van még l5 őrától I7 őráig: Csörgőné Polgdr Andrea afelügyelőbizottság elnöke, Bressel-Klein
Annamdria afelügyelőbizoűstíg tagja, Petrik Zita afelügyelőbizottság tagja.

Az elnök az ülést megnyitja.
Az elnök közli, hogy az elnökségi ülés összehívása szabályszení volt.

Az elnök közli, hogy az ülésrőljegyzókönyv

készül, és ajegyzőkönyv

}dáíÁt, aki a felkéréstelfogadja.

vezetésére felkéri Dr. Egerland

Ezek után az elnök ismerteti ateryezell napirendet és kéri annak elfogadását:

1. A

Z.
3.

Felügyelőbizottság

lájékoztaíása az aktuális ügyekről

Közgyűlés előkészítése
Egyebek, aktuális napi ügyek megbeszélése

(XI.8) elnökségi határozatz Az elnökség egyhangúan - tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadja a napirendi pontokat az ismertetekkel megegyezően.
71201,6.

Eá követően

az elnökség a napirendet a következők

1. A felügyelőbizottsáe fi'B) táiékoztatása

szerint tárgyalta meg:

az aktuális ügyekről

Az elnökség az elmúlt felévben rendkívüli intenzitással dolgozott, amit jelez, hogy a tagok egymás közötti leveleinek száma meghaladja az ezerkétszázat, Ennek oka, hogy a korábbiakat meghaladó meny_
nyiségű ügy van folyamatban. Ezek közül azokról számol be jelen alkalommal az elnökség a felügyelő_
bizottságnak, ame|yek konfliktusosak vagy komolyabb változásokat hozhatnak.

t.l,
tekből

Az egyesület bevételei a tagdíjakbóI, az adományokból, a múködési támogatásból és a projek- ezek jelen pillanatban túlnyomórés zt atanfolyamok- szírmaznak. Egészséges költségs zerkezeí

esetén az egyesület működését a tagdíjak, az adományok és a működési támogatások fedezik, a projek-

befo$ összegeket pedig más projektek ftnanszirozására lehet felhasználni. Az egyesület műkö_
dési támogatást évek óta nem kap, így működését, amibe beletartozík a két fizetett alkalmazott bérének
a kifizetése is, a tagdíjakból és az adományokból kellene fedezni, Az elnök felmérte az egyesület pénzügyi helyzetét, és részletes költségvetést készített. Jelenleg a tagdíjak és adományok nem fedezik a mű-

tekből

ködósi költségeket, amin azelnökség váltoáatni kívárr.

Az elnökség a tagdij emelésérejavaslatot fog tenni a közgyűlésnek, A tagdíj évek óta nem változott,
habár pusztán az infláciő figyelembevételével már 10 ezer Ft nagyságrendúnek kellene lennie, Ilyen
mértékűemelést egyszerTe azonban az elnökség túl drasztikusnak tart, Az elnökség a tagdíjemeléssel

összefiiggésben áttekinti a tagok jogait és kötelezettségeit is, amelynek módosítására vonatkozóan javaslatot terjesá a közgyűlés elé.

1.2.

Rózsa Ibolya ,,Panasz és kezdeményezés" tárgymegjelöléssel e-mailt küldött 2016. május 22én az elnökségnek, és hasonló tartalmú levelet juttatott el az Etikai Bizottsághoz is. A levelet és az
elnökség váIaszát az elnökség a felügyelőbizottságnak tájékoztatásul megküldte jelen elnökségi ülés

elótt, Rózsa Ibolya 20l6. november 6-án válaszolt az elnökség válaszlevelére.YáIaszáú. az elnökségnek,
és az Etikai Bizottságnak cimezte, továbbá elküldte az oktatők levelezőlistáj ára is. Az elnökség kifejezetten vissza kívánja utasítani az elnök személyétés az elnökség tagjait ért szakmai és személyes, valamint a működése jogszerúségétnyilvánosan megkórdőj elező vádakat, valamint szükségesnek tartja a

felügyelóbizottság

j

elen ülésen történó tájékoztatását.

A jelen üggyel történő foglalkozás az elnökség sok idejét és energiáját felemészti. Ibolya levelei nem

tűnnek megalapozottnak abban az értelemben, hogy konkrét, illetve pontosan meghatározott, kifejtett és
igazolt panasá nem tartalmaznak. A levelek személyeskedó hangvételűek, jogilag pontatlanok, ezért
nehéz megítélni azok valódi jelentésétés hivatalos tartalmát. Ugyan itt jogilag egy egyesületi tagnak a

vélemény nyilvánításáról van szó, aminek elsődleges színtere a közgyűlés, az elnökség igyekezett a
lehető legalaposabban, békésenés diplomatikusan, illetve saját hatáskörben kezelni ahelyzeíet,bízva
abban, hogy az ügy megoldódik, ezért sem jeleáe eddigazFB-nek.

Az elnökség megfelelőnek találja Juhász Istvánné munkáját mind szakmailag, mind emberileg.

A

felügyelőbizottság

hatáskörébe tartozik.

elnöke is úgy gondolja, hogy Rózsa Ibolya levelében foglaltak egy része azFB

t.3,

A Semmelweis Egyetemmel (SE) megkötött keretszerződést és szerződéses rendszert az egyesület felül kívánja vizsgálni. A jelenlegi keretszerződés az SE kifejezett kérésérekerült így kialakításra.
Az egyesület átláthatő ós jogilag pontos szerződést kíván kötni az SE-vel.
Az FB elnöke támogatja a szerződések felülvizsgáIatát, az SE képviselő ive| tárgyalások kezdeményezését.

|.4, Felmerült a könyvelő váltás lehetősége: praktikus lenne az egyesület székhelyéhez közelebb
dolgozó könyvelövel végeztetni az egyesület könyvelését, így könnyebbé válna a személyes kapcsolattartás, Az elnök kiemelte, hogy mivel a könyvelővel elsősorban neki kell együtt dolgoznia, alapvető
fontosságúnak tartja olyan könyvelő válasáását, akiben megbízik, számára áílíúhaíőanműködik, és akivel jó munkakapcsolatot tud kialakítani.
Az elnökség és a felügyelőbizottság tagjai támogatják az elnököt

1.5.

az elképzeléseiben,

Tekintettel az egyesület pénzügyi helyzetére, felmerült a titkari munkakör megszüntetése.

A felügyelőbizottság elnöke

a tagokkal egyetértésbenjavasolja a titkári munkakör megszüntetését.

I.6.

Az elnökség fontosnak tartja a szoptatástámogatással kapcsolatos kérdések jogszabályi rendezését,amelyre vonatkozóan keres i az ér dekérv ényes ítési lehető sé geket.

.

1 ,7
Az elnökség fontosnak tartja elsőso rban az IBCLC-k és a laktációs szaktanácsadók, másodrészt
az önkéntes segítők helyzetének, valamint az oktatási és a recertifikációs kérdéseknekfelülvizsgálatát,
megoldási j avaslatok kidolgozását.

1.8.

Az elnökség oktatási stratégiát dolgoz ki az egyesület oktatási alapelveinek lefektetése céljából.

Az FB elnöke az

ol<tatási stratégia kidolgozását támogatja.

1.9. Az elnökség áttekintette az aIapszabályt, amelynek módosítását látja szükségesnek. A módosítás
indokai részben az új Polgári törvénykönyv hatályba lépéseóta kialakultjogi helyzet átvezetése, részben
az elnökség által szükségesnek tartott kérdésektlsztázása, Az elnökség jelenleg az alapszabály módos!
tásának előkészítésétvégzi,
még nincs végleges tervezet. Az elnökség atervezetet ügyvéddel fogja ellenóriáetni.

A jelentősebb alapszabály módosítási területek:
1.§ 1. Az egyesület elnevezése
1.§ 5. Tagdíj fizetéssel kapcsolatos szabályok

a.§ 1/q és r ülés tartása nélküli döntés bozatal
4.§ 2la elnökség mandátuma
4.§ 3/d eInökdijazása

és szerződésének jóváhagyása

4.§ 3/e munkáltatói jog az elnök felett
a.§ 3f-g egyesület képviselete azátmeneti idóben
4.§ 3/h legfeljebb 2xválasztható egymás után elnökké
4.§ 4lb két alelnök és alelnök + elnökségi tag együttes aláírási joga
4.§ 4/d legfeljebb 2x egymás után válasáható alelnökké
4.§ 6. pont Munkacsoportok

5.§ l/c tagok kötelezettségei
5.§ l/d-e IBCLC tagok jogai és kötelezettségei

Az FB az alapszabály módosítását elvben támogatja. Az alapszabály módosítási javaslat közgyűlés elé

tárása előtt az FB tájékoztatása szükséges.

Az FB elnöke és tagjai az elnökségi ülésről l7 órakor távoznak.

2. A Közeyűlés

előkészítése

Tekintettel arra, hogy azalapszabály átfogó áttekintése szükséges, a korábban egyeztetett november 26_
a helyett az elnökség 2017. február 4-retewezi a közgyűlés összehívását.

Azalapszabály-módosítás előkésáéséhezaz elnökség ügyvéd megbizásáttartja szükségesnek.
812016. (XI.8) elnökségi határozatz Az elnöksóg egyhangúan -tartózkodás, ellenszavazat nélkültámogatja lz ahpszabáty átfogó módosításának szükségességétügyvéd bevonásával. Az ügyvédi
szerződést az elnök írja alá.

Felelős: Dr. Egerland Mária
Határidő: 2017. január 15.

3. Eevebek" aktuális
3.1. Az elnökség Rózsa
terjesái az elnökség elé,

3.Z.
3.3.

napi kérdések
Ibolya november 6-i levelére váIaszolni kíván, a tervezetet Egerland Mária

Az elnökség támogatja az elnököt

a

jelenlegi könyvelői szerződés felmondásában.

Az egyesület pénzügyi helyzete, illetve a jelenlegi ügymenet alapján az elnökség szükségesnek
látjaatitkári pozíció megszüntetését, és az erre vonatkozó munkaszerződés felmondását,

3.4.

Az elnökség támogatja, hogy a felmondások intézése ügyvéd közreműködésével történjen, Az
elnökség fontosnak tartja, hogy a felmondások lehetőség szerint, tapintatos, békésmódon következzenek be.

/
3,5.

A titkári feladatokat az elnökség tagjai látják el az elnök feladatkiosáása alapján.

-

9/2016. (XI.8) elnökségi határozatz Az etnökség egyhangúan - tartózkodás, ellenszavazat nélkül
támogatja a könyvelői és a titlaíri szerződések felmondását ügyvéd bevonásával. Az ügyvédi szer_
ződést, valamint a felmondásol<at az elnök írja alá.

Felelós: elnök
Határidö; 2016, november 30,

3.6.

Az elrrökség a továbbiakban a folyó ügyekkel kapcsolatban operatív megbeszéléstfolytatott,
melyekben határozathozatalra nem került sor,

Eá

követöen

az elnök az elnökségi ülést berekesztette.

Jegyzőkönyv lezáwa: 19 órakor, A jegyzókönyv

mellett az elhangzottakról részletes emlékeztető ké_

szült, amely az elnöknél kerül elhelyezésre.

Erd,20t6. november

8.

Ssp_L=Jüs§*__._
Dr, Egerland Márta
jegyzőkönyv vezető, elnökségi tag

t
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Juhász Istvánné

elnök

fulőrÉ.rr"r.-_
kovács zsuzsanna
alelnök
A Felügyelőbizottság

r

észérőI:

Csörgőné Polgár Andrea

FB elnök

Dr. Bangó Márta
alelnök

Tisztelt Elnökség!
Tisztelt Felügyelőbizottság!
2016.11.08-i elnökségi gyűlés jegyzőkönyvével kapcsolatban az alábbiakat szeretném hozzáfűzni:
Titkári munkával kapcsolatban:
Először is szeretném leszögezni, hogy a munkavégzésemmel kapcsolatban soha nem kaptam olyan
jelzést, hogy a munkámat ne végeztem volna megfelelően, ezért váratlanul ért, hogy egy olyan
jegyzőkönyvből kellett tudomást szereznem ezekről a vádakról, amely egy olyan elnökségi ülésen
íródott, amelyen én nem vettem részt és az időpontjáról is csak négy nappal előtte kaptam értesítést,
míg az elnökség többi tagja, ezt már előtte megbeszélte egymással nélkülem. Ez azt is jelenti, hogy így
esélyem sem volt a védekezésre az ellenem irányuló vádakkal szemben. Az elnökségi ülésre szóló
meghívóban a napirendi pontok között sem szerepelt erre utaló mondat.
Amikor Juhász Istvánné, Dr. Egerland Mária társaságában, eljött hozzám az iratokért 2016.10.28-án,
akkor a kapun kifelé menet említette, hogy lehet, hogy elviszi a könyvelést egy olyan
könyvelőirodához, ami közelebb van hozzá , mert számára ez könnyebbséget jelentene. Szó nem volt
arról, hogy a könyvelő irodával szemben bármilyen panasz merült volna fel. Ekkor én megkérdeztem,
hogy a titkári állásom is veszélyben van-e, mire azt a választ kaptam, hogy erről szó sincs. Ezért
különösen váratlanul ért a felmondásomról szóló rész a jkv-ben és a munkámmal, valamint a
könyvelőirodával szembeni panaszok.
A kialakult gyakorlatról, amit az elnökség csinál: Nekem, mint titkárnak kiadják a feladatokat, amit
elvégzek. Arról, hogy valaki megcsinálja, mielőtt én megcsinálhatnám, nem tehetek. A jegyzőkönyvek
írását is minden szó nélkül átvették tőlem, én készültem a diktafonnal, aztán Judit azt mondta, hogy
hagyjam, mert ő már előre megírja a jegyzőkönyveket.
Mivel én munkavállaló vagyok, az elnök utasítására végeztem/végzem a feladataimat. Amivel eddig
megbíztak, mindig rendben elvégeztem. Ha közben ő mást kér meg valamire, arról én nem tehetek.
Tagság kezelését szó nélkül átadta másnak (jelen esetben Kovács Zsuzsának), amit addig én kezeltem
és mindig rendben volt, naprakészen!
Milyen egyéb táblázatokról van szó? Én nem kaptam semmilyen utasítást a munkavégzésre, amit
nem csináltam volna meg.
A számlázás az egyesület (jelenleg a titkár) feladata, ami teljesen rendben is van, nem könyvelési
feladat (célozva a jkv-ben erre: a könyvelési és titkári feladatok összemosódtak, pl. számlázás)
Az elnökségi tagságommal kapcsolatban jelezném, hogy eddig három ülés volt és abból kettőben
részt vettem, a másodikon telefonon. A harmadiknál már meg sem kérdezte senki, hogy jó-e nekem
az időpont és hely, amit eddig előtte mindig megkérdeztek interneten keresztül (mint kiderült, azt
egymás között megbeszélte az elnökség többi tagja nélkülem, a megírt jegyzőkönyvben nem
szerepelt erről információ) és az ülés előtt négy nappal kaptam róla értesítést, hogy hol és mikor lesz,
amire így már nem tudtam elmenni.

A jegyzőkönyvben szó van róla, hogy a könyvelés-titkári-elnökségi feladatok „összefüggnek”
egymással. Ezzel nem értek egyet, mert kb. ugyanolyan, mint az elnöki-oktatásszervezői munkaköri
pozíció.
Ez az elnökségi jegyzőkönyv úgy készült, hogy az abban szereplő megalapozatlan, pontatlan és nem
valóságos megállapítások a részvételem nélkül történtek, ott én nem tudtam elmagyarázni, illetve
elmondani a véleményemet, gondolataimat, a tényeket. Mivel ez engem (és az irodát is!) erkölcsileg,
igazságtalanul, megalapozatlanul támad, kérem ezeknek a helyesbítését, megmagyarázását, bármely
olyan írásos bizonyítékát, ahol én nem végeztem el a munkámat!!
A könyveléssel kapcsolatos „szakmai hiányosságokról”:
Az Egyesület és a könyvelőiroda között kötött szerződés alapján az irodának nem feladata a szerződés
alapján megcsinálni a számviteli politikát és a pénzkezelési szabályzatot, csak kifejezett kérésre, külön
díj felszámolásával. A kötelezően előírt számviteli szabályzatok elkészítésével kapcsolatos
tájékoztatás anno megtörtént.
A könyvelési bizonylatok, szépen sorban lefűzve kerültek átadásra!!!! Soha nem fordult elő, hogy
„ömlesztve” kerültek volna átadásra. A tárgyévet követően a számviteli szabályok szerint le vannak
fűzve.
Az” ömlesztett dobozok”, amelyek a jkv-ben említve vannak, nagy része lefűzött mappát tartalmaz,
az Szme régi papírjait, amit így vettünk át anno, (a saját papírok véletlenül kerültek bele).
Tehát nem a könyvelést érintő iratokról van szó, hanem régi tanfolyamok, levelezések, melyek az
Szme irodájának felszámolása után kerültek ide hozzám. (Igazából nem is ide kellett volna őket hozni
szerintem, sőt már régen meg kellett volna őket semmisíteni, mivel idejét múltak).
A pénztár teljesen rendben van, ahogy eddig is rendben volt mindig, forintra egyezik.
Milyen szerződések , költségvetések és humán és munkaügyi kérdések nincsenek rendben? Ilyenekről
mi nem tudunk, évek óta a számviteli szabályok szerint van végezve a könyvelés! Ezt kérjük kifejteni!
„A másnap küldött levelem”-levelemmel kapcsolatban a következőt tudom mondani. A könyvelési díj
azért ilyen kevés, mert az Szme iránti elkötelezettségemből fakadóan én vállaltam, hogy előkészítem,
rögzítem az anyagot, az iroda vezetője (Tóth Zoltán) pedig ellenőrzi, elkészíti a zárást, aláírja és
beküldi a hivatalos papírokat, így a könyvelést regisztrált mérlegképes illetve adótanácsadó
szakember végzi, aki bármikor áll a mindenkori elnök szolgálatára írásban, telefonon és személyesen
is, amit az előző elnök többször is igénybe vett.
A testvérem ezzel a megbízatással segíteni szeretett volna nekem, mivel a 71 éves édesanyánk
szintén velem és a gyerekekkel él.
Az 1%-ok Szme felé juttatása teljesen jogszerűen az érintettek beleegyezésével történt, minden
egyéb ezzel ellentétes értelmű sugalmazást határozottan visszautasít az iroda. Az Szme inkább
köszönettel tartozna emiatt a könyvelőirodának!
Azért nem találtam meg az új könyvelési szerződést, amit e-mailben átküldtem, mert még a régi van
hatályban, az új szerződést még egyik fél sem írta alá.

A könyvelést bármikor az erre jogosult személy átnézheti, ellenőrizheti. Az iroda szakszerűen és
jogszerűen jár/járt mindig el.

Tahitótfalu, 2016.12.14.

Tóth Evelin Annamária

