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JEGYZİKÖNYV 
 

Készült a Centrart Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület (továbbiakban: 
Egyesület) 2011. június 24-i Közgyőlésén 

 
 

A Közgyőlés ideje: 
2011. június 24. 16:30h. 

 
A Közgyőlés helyszíne: 

Millenáris Park 
H-1024 Budapest, Kis Rókus u. 16–20. 

 
 
16:30 a meghirdetett Közgyőlés határozatképtelen, ezért Székely Miklós elnök 17:30-ra újra 
összehívja az Egyesület 2011. év június 24-i Közgyőlését. 17:30-kor az elnök köszönti a 
megjelent tagokat, és megkérdezi, hogy megbízzák-e ıt az ülés levezetı elnöki tisztségével. 
 

A Közgyőlésen jelen vannak: 
Székely Miklós – elnök 

Tóth Áron – tudományos titkár 
Deákné Oszkó Ágnes Ivett – elnökségi tag 

Rozsnyai József – elnökségi tag 
Schmidt Péter – elnökségi tag 
Tüskés Anna – elnökségi tag 

Sidó Zsuzsanna 
 
A tagok 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett megbízzák Rozsnyai József elnökségi tagot az 
ülés levezetésével. 
Továbbá a levezetı elnök (R. J.) javaslatot tesz a jegyzıkönyvezetı (Tóth Áron) személyére. 
A Közgyőlés a javaslatokat 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadja. 
 
A Közgyőlés egyszerő többséggel megszavazza Tóth Áront jegyzıkönyvvezetınek és 
Schmidt Pétert a jegyzıkönyv hitelesítıjének. 
 
Az elnök (Sz. M.) ismerteti a napirendi pontokat. 
 
1. Napirendi pont: 
 

Sz. M. ismerteti az Egyesület 2010. évi közhasznúsági jelentését. 17:50-kor Tüskés 
Anna távozik. Marad 5 határozatképes tag. A Közgyőlés egyszerő többséggel 
elfogadja a 2010. évi közhasznúsági jelentést. 

 
2. Napirendi pont: 
 

Az aktuális programok ismertetése: 
 

- Fiatal mővészettörténészek III. konferenciája. A szervezés a Marosvásárhelyi 
Múzeum feladata. A költségeket a Marosvásárhelyi Múzeum és az Entz Géza 
Alapítvány állja. 
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- A 2010 tavaszán rendezett efemer konferencia anyagából az Egyesület által 
kiadott új folyóirat elsı száma készül el. A szám szerkesztıje Sz. M. 
- Az Egyesület 2010-ben is a CentrArt-ösztöndíj kiadására szánja az 1%-os 
adófelajánlásból származó összeget. 
- T. Á. tudományos titkár ismerteti a 2011. decemberére tervezett Bibó-
Festschrift szerkesztésének körülményeit és a kötet készültségi állapotát. 
- Sz. M. doktori disszertációját 2012-ben a CentrArt Egyesület adja ki könyv 
alakban. 

 
3. Napirendi pont: 
 
 A tagdíj kérdése. 
 

Sz. M. felveti, hogy a Közgyőlés csökkentse a tagdíjat. T. Á. a csökkentés ellen érvel. 
A kérdés megvitatása közben R. J. azt javasolja, hogy a hallgatói jogviszonnyal 
rendelkezı tagok tagdíját a Közgyőlés tegye kedvezményessé. 
 
Az egyszerő többség megszavazza a következıket: 
 

- A nem hallgatói jogviszonnyal rendelkezı tagok tagdíja maradjon 4.000,-Ft, 
azaz négyezer Forint. Egy javaslat érkezik, hogy a tagdíjat szállítsák le 3.500,-
Ft-ra, azaz háromezer-ötszáz Forintra. Ezt a javaslatot a Közgyőlés 4 szavazat 
mellett 1 szavazat ellenében elveti. 
- A hallgatói jogviszonnyal rendelkezık kedvezményére két javaslat érkezik: 
2.000,-Ft és 3.000,-Ft. 2 szavazat érkezik a 2.000,-Ft-ra, 3 szavazat pedig a 
3.000,-Ft-ra. A Közgyőlés így egyszerő többséggel a 3.000,-Ft, azaz háromezer 
Forint kedvezményes tagdíjat szavaz meg a hallgatói jogviszonnyal 
rendelkezık részére. 
- A GYES-en és GYED-en lévı tagok részére a Közgyőlés egyhangúlag 
megszavazza a tagdíjmentességet. 

 
4. Egyéb napirendi pontok: 
 

- Nyári kirándulás: az Egyesület 2011. évi nyári kirándulását augusztus utolsó 
hétvégéjén rendezik meg Sopronban. Szervezı: T. Á. 

 
- 2011-ig további megkötéseket léptetnek életbe a CentrArt-ösztöndíj kiadásával 
kapcsolatban. 

 
- A Közgyőlés egyhangúlag eltörölte az új tagoknak eddig kötelezı „türelmi” idıt. 
Ezen túl a tagfelvételi kérelem beadásától számított elsı Közgyőlésen elbírálják a 
tagfelvételi kérelmet. 

 
- A Közgyőlés elbírálja Sidó Zsuzsanna jelentkezését. 5 igen, 0 tartózkodás és 0 nem 
szavazat mellett Sidó Zsuzsannát felveszik a CentrArt Egyesület tagjai közé. 

 
- A Közgyőlés elbírálja Hörcher Erzsébet jelentkezését. 4 igen, 1 tartózkodás és 0 nem 
szavazat mellett Sidó Zsuzsannát felveszik a CentrArt Egyesület tagjai közé. 

 
A fenti pontokat és határozatokat a Közgyőlés egyhangúlag elfogadta. 
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A levezetı elnök (R. J.) a Közgyőlést 18:30-kor berekesztette. 
 

Budapest, 2011. június 24. 
 
 
 
Székely Miklós 
elnök 
 
 
 
Rozsnyai József 
levezetı elnök 
 
 
 
Tóth Áron 
tudományos titkár 
 
 
 
Schmidt Péter 
hitelesítı 
 


