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JEGYZŐKÖNYV 
 

A Finnországi Magyarok Egyesületének 
2022. évi tisztújító közgyűléséről 

(25. éves közgyűlés) 
 
 
Időpont:  2022. február 12. 14:00 órai kezdettel 
Helyszín: Magyar Kulturális és Tudományos Központ (Liszt Intézet) Kaisaniemenkatu 

10, 00100 Helsinki 
 

Jelenlevő FME tagok száma:      32 fő 
Jelenlevő meghívottak/vendégek/tiszteletbeli tagok száma:       2 fő 
Szavazásra meghatalmazást adott:      47 fő 
(a jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletként csatolva) 
 
Napirendi pontok:   
 
1. Köszöntők 
2. A közgyűlés megnyitása 
3. A közgyűlés elnökének, titkárának, jegyzőkönyvi ellenőrének és szavazatszámlálójának 
megválasztása 
4. A közgyűlés szabályszerűségének és határozatképességének megállapítása 
5. A napirend jóváhagyása  
6. A költségvetés, pénzügyi beszámoló és a pénzügyi ellenőrök jelentéseinek megtárgyalása. Az éves 
tevékenység értékelése 
7. Felelősség-felmentési döntések 
8. A tárgyévi működési terv jóváhagyása. A költségvetési és kiadási tervezet, valamint a tagságí díjak 
megállapítása 
9. Pártolótagok és tiszteletbeli tagok jóváhagyása 
Szünet 
10. Kétévente az új vezetőségi tagok és póttagok megválasztása, valamint évente a megüresedő 
vezetőségi teendőkbe új tagok és póttagok megválasztása 
11. Két költségvetési ellenőr és egy pótellenőr választása 
12.A tagok által javasolt más napirendi pontok és egyéb ügyek megtárgyalása. 
13. A közgyűlés bezárása 
Megjegyzés: a napirendi pontok csak az ülésen lettek meghírdetve vetítéssel a 3. napirendi ponttól. 
 
 

1. Köszöntők. A meghívott vendégek a közgyűlés előtt rövid köszöntőket mondtak:  
 

● Breuer Klára, Magyarország új nagykövete Helsinkiben, akit mind Jelinkó Árpád, mind pedig 
Nagy Gábor  köszöntött, ez utóbbi tolmácsolta a NYEOMSSZ elnőkének, Bihari Szabolcsnak 
az üdvözletét az FME közgyülésének is 

● Richly Gábor, a Liszt intézet távozó igazgatója 
● Vereb-Dér Botond, a Finn Magyar Társaság ügyvezető igazgatója (aki egyben az FME rendes 

tagja is). 
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2. A közgyűlés megnyitása. A közgyűlést Jelinkó Árpád, az FME leköszönő elnöke nyitotta 
meg 15:36-kor.  
 

3. A közgyűlés elnökének, titkárának, jegyzőkönyvi ellenőrének és szavazatszámlálójának 
megválasztása. Jelinkó Árpád az FME leköszönő vezetősége nevében levezető elnöknek 
Vereb-Dér Botondot javasolja. A másik javaslat Nagy Gábor (Bigus)-ra esik, akit a közgyűlés 
többsége meg is szavaz levezető elnöknek. Titkárnak Fodor Gabriellát, a jegyzőkönyv 
ellenőreinek Vereb-Dér Botondot és Hódi Bélát, szavazatszámlálóknak pedig Richter Csabát, 
Sipos Sándort és Bara Lehelt választotta meg. 
 

4. A közgyűlés szabályszerűségének és határozatképességének megállapítása. A levezető 
elnök, Nagy Gábor megállapította, hogy a közgyűlés az FME alapszabálya valamint a finn 
egyesületi törvény értelmében törvényes és határozatképes, mivel a tagság időben értesítést 
kapott a közgyűlés időpontjáról emailen keresztül és a tagság több, mint 10 %-a jelen van, 32 
fő.  
 
Titkos szavazást kért 4 fő. 
A közgyűlés szavaz a titkos szavazásról 
A titkos szavazásra szavaz 11 fő. 
Nyilvános szavazásra 13 fő szavaz. 
A közgyűlés a nyilvános szavazást megszavazta. 
 

5. A napirend jóváhagyása. A napirendi pontokat a kiegészítésekkel a közgyűlés egyhangúan 
elfogadta. 
 

6. A költségvetés, pénzügyi beszámoló és a pénzügyi ellenőrök jelentéseinek megtárgyalása. 
Az éves tevékenység értékelése. Székely Balázs pénztáros megtartotta mind a 2020-as és 
2021-es évek pénzügyi beszámolóját. Az FME bevételét a BGA és egyéb pályázatok, 
valamint a tagdíjak képezik. A pénzügyi ellenőrök Poczai Péter és Richter Csaba a pénzügyi 
gazdálkodást és a könyvelést rendben találták és aláírták.  
 
Jelinkó Árpád leköszönő elnök egyedül azt emeli ki, hogy az FME-nek egy élő programja 
volt 2021-ben, a Bűvész, akit három városba is elvitt az FME. Megemlíti, hogy a Mikulás 
ünnepséget hagyományosan a Bóbitával közösen rendezzük meg már évek óta. Ígéri, hogy a 
2021. évben megvalósult programok listáját az irattárba kellékként elküldi. 

 
(A pénzügyi beszámolók a jegyzőkönyv mellékleteként csatolandók.) 
 
Szóba került az egyesület leltára. Az FME leköszönő vezetősége nyilatkozott a leltáron lévő 
FME tulajdonában lévő dolgokról (mennyiség és pontos termék megnevezés nélkül) 
 
Jelinkó Árpád: nyomtató 
Heiler István: borok 
Kismartoni Marcell: édességek 
Ojala Sinikka: könyvek 
 

 
7.  Felelősség-felmentési döntések. A jelenlevők a vezetőséget a felelősség alól egyhangúan 

felmentették. 
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8. A tárgyévi működési terv jóváhagyása. A költségvetési és kiadási tervezet, valamint a 
tagságí díjak megállapítása.Pártolótagok és tiszteletbeli tagok jóváhagyása.  
 
A tárgyévi müködési terv a jegyzökönyv mellékleteként szereplö dokumentumban  olvasható. 
Jelinkó Árpád javasolja Gálfi Istvánt az FME tiszteletbeli tagjának.   
A közgyülés ezt egyhangúlag elfogadja, Gálfi István díszoklevelet kap.  
A tagdíjakkal kapcsolatban nem voltak javaslatok.  
 
SZÜNET (16:30, 15 perc) 

 
9. Kétévente az új vezetőségi tagok és póttagok megválasztása, valamint évente a 

megüresedő vezetőségi teendőkbe új tagok és póttagok megválasztása.   
 
Szavazás: 
 
Elnökjelölt: Nagy Gábor 
 
Igen: 22 fő 
Tartózkodás: 6 fő 
Nem: 1 fő 
Nem szavaz: 1 fő 
 
Vezetőségi tagok: 
 
Fodor Gabriella Pénztáros 
Gálfi István Programszervező 
Heiler István Titkár 
Kádár Ildikó Elnökhelyettes 
 
Heiler István valamint Kádár Ildikó rövid bemutatkozást tart. 
 
A vezetőségi tagok szavazása egy csomagban történik. 
Igen: 31 fő 
Tartózkodás: 0 fő 
Nem: 0 fő 
Nem szavaz: 1 fő 
 
Póttagok: 
Hódi Béla: 21 Igen szavazat 
Koivuvuo Ildikó: 14 Igen szavazat 
Peura Matias Sándor: 17 Igen szavazat 
 
A közgyűlés Hódi Bélát és Peura Matias Sándort választja meg az FME két póttagjának. 
 

10. Két költségvetési ellenőr és egy pótellenőr választása  
 
A közgyűlés a két költségvetési ellenőrnek Liebe Jánost és Kismartoni Marcellt választja 
meg. Pótellenőrként Székely Balázst nevezi meg.  
 
Jelinkó Árpád beszél a régió képviselőkről Tamperében és Ouluban, kéri, hogy tartsuk meg a 
szokást és a nevük maradjon fent az FME honlapján. Ojala Sinikka ennek kapcsán megemlíti 
Turkut. Nagy Gábor  megkérdezi, hogy mi választjuk-e ezeket a képviselőket. Gálfi István 
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szintén felszólal és kéri, hogy tartsuk meg ezt az örökséget. A közgyűlés természetesen 
egyöntetűen elfogadja ezt a javaslatot.  
 

 
11. A tagok által javasolt más napirendi pontok és egyéb ügyek megtárgyalása.  

 
Nagy Gábor (Bigus), az FME elnöke bejelenti, hogy újra indítjuk az FME levelezőlistáját. 
Ezen a listán fogjuk közölni a működési tervet és más egyéb fontos dolgot.  
 
Mák István és Vilisics Ferenc hozzáfűzik, hogy az emailes levelezőlista elavult módszer. 
 
Veress Zoli és Kádár Levente felszólalt és kérték, hogy a szavazási renddel valamint az 
egyesületi kommunikációval kapcsolatos problémákat meg kell oldani. Gálfi István ezen a 
ponton javaslatot tesz egy rendkívűli közgyűlés összehívására. 
Kádár Ildikó szintén támogatja a rendkívüli közgyűlés ötletét.  
 
Kismartoni Marcell kéri, hogy ne zárjuk be az új weboldalt.  
Nagy Gábor (Bigus) hozzáteszi,  hogy a levelezőlista a csatolmányok miatt is jó, de ha a 
vezetőség nem tud megállapodni, akkor rendkívüli közgyűlésen ezt is megtárgyaljuk. 
 
Bara Lehel kéri, hogy a rendkívüli közgyűlés legyen 10 hónap múlva. 
 
Gálfi István javasolja, hogy a nyári szabadság után tartsuk. 
 
A rendkívüli közgyűlést a közgyűlés több, mint 10 %-ka megszavazta. 
 
 

12. A közgyűlés bezárása. A levezető elnök megköszöni az előző vezetőség munkáját és a 
közgyűlést 17:22-kor bezárta. 

 
 

Jegyzőkönyvvezető        Jegyzőkönyv ellenőr         Jegyzökönyv ellenőr              Elnök  
Fodor Gabriella         Vereb-Dér Botond            Hódi Béla               Nagy Gábor 
 

     
______________          ________________               ______________          ________________ 

 
 


