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JEGYZŐKÖNYV
a Magyar Gépipari és Energetikai Országos Szövetség alakuló elnökségi
üléséről
Az elnökségi ülés időpontja: 2016. június 08-án (szerda) 12h30.
Az elnökségi ülés helyszíne:
MVM OVIT Zrt. (1158 Budapest, Körvasút sor 105.)
Napirendi pontok :
1.
2.

Dr. Korom Norbert Lajos vezérigazgató köszöntője
A MAGEOSZ elnökének megválasztása
" Alapszabály VII.
1.2.3. : Az Elnökség tagjait a Szövetség Közgyűlése választja. A közgyűlés által
megválasztott Elnökségi tagok maguk választanak Elnököt és két Alelnököt soraikból. Az
Alelnökök jogkörét az Elnök és az Elnökség tagjai közösen határozzák meg és fogadják el.
1.2.4. A megválasztott egyesületi tagok az Elnökségi tagi tisztséget a törvényes
képviselőjük útján töltik be. A megválasztás nem a tisztségviselő személyéhez, hanem az
általa képviselt tagvállalathoz kötődik. Az a körülmény, hogy az Elnökségi taggá választott
tag törvényes képviselőjének személyében változás következik be, a tag Elnökségi tagi
tisztségét nem érinti; ilyenkor az Elnökségi tagi tisztséget a továbbiakban az Elnökségi tag
automatikusan az új törvényes képviselője útján tölti be. Az Elnökségi tagi tisztség csak
közgyűlési választás útján tölthető be.
3. MAGEOSZ elnöki köszöntő
4. Egyebek
Jelen vannak: A jelenléti ív és az ahhoz csatolt meghatalmazás szerint.
Vadnai Gábor főtitkár köszöntötte a jelenlevőket, valamint megköszönte Dr. Korom Norbert
Lajos úrnak, az MVM OVIT Zrt. vezérigazgatójának, hogy az alakuló elnökségi ülésnek
helyszínt adott.
Ezt követően Dr. Hegyháti József úr, mint a MAGEOSZ tisztújító Jelelő Bizottságának elnöke és
az elnökválasztó alakuló elnökségi ülés levezető elnöke köszöntötte az elnökségi tagokat,
ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, majd felkérte Vadnai Gábor főtitkárt az
ülés jegyzőkönyvének vezetésére és Sólyom Ferenc urat a jegyzőkönyv hitelesítésére.
1.

Dr. Korom Norbert Lajos vezérigazgató köszöntője
Dr. Korom Norbert Lajos úr örömét fejezte ki, hogy a MAGEOSZ 2016. május 23-i tisztújító
Közgyűlésén megválasztott tagjait köszöntheti az MVM OVIT Zrt-nél. A MAGEOSZ
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munkáját rendkívül fontosnak ítéli és emiatt is megválasztása esetén örömmel vállalná el az
egyesület elnöki tisztségét.
2.

A MAGEOSZ elnökének megválasztása

Dr. Hegyháti József úr az elnökválasztó alakuló elnökségi ülés levezető elnöke az elnökség tagjai
körében végzett előzetes tájékozódás alapján javaslatot tesz arra, hogy az elnökség tagjai, maguk
közül az elkövetkező három évre Dr. Korom Norbert Lajos urat az MVM OVIT Zrt. egyesületi
és elnökségi tag vezérigazgatóját - aki egyben a szintén egyesületi és elnökségi tag MVM ERBE
Zrt. vezérigazgatója is – válassza meg a MAGEOSZ egyesület elnökéül.
Levezető elnök felkérte a jelenlevőket, hogy amennyiben más javaslatuk lenne az elnök
személyére, akkor azt tegyék meg. A felhívást követően a levezető elnök megállapította, hogy az
egyesület elnökének személyére más javaslat nem hangzott el.
Dr. Korom Norbert Lajos úr közölte, hogy elnöki jelölést elfogadja. Ezt követően Dr. Hegyháti
József levezető elnök felkérte a jelenlevő elnökségi tagokat, hogy nyílt szavazással szavazzanak
Dr. Korom Norbert Lajos egyesületi elnökké történő megválasztásáról.
Levezető elnök a szavazást követően megállapította, hogy a jelenlevő elnökségi tagok maguk
közül, két tartózkodás mellett egyhangú igen szavazattal Dr. Korom Norbert Lajos urat az
elkövetkező három évre megválasztották a MAGEOSZ egyesület elnökének, mely döntését az
elnökség az alábbi elnökségi határozatba foglalja:

1./2016.06.08. számú elnökségi határozat:
A jelenlevő elnökségi tagok két tartózkodás mellett egyhangú igen szavazattal Dr. Korom
Norbert Lajos urat az elkövetkező három évre megválasztotta a MAGEOSZ Gépipari és
Energetikai Országos Szövetség elnökének.
*
Ezt követően Dr. Hegyháti József levezető elnök javaslatot tett arra, hogy a jelenlevő elnökségi
tagokat, hogy szavazzanak Aszman Ferenc úrnak, egyesületi és elnökségi tagunk a Bilfinger IT
Hungary Kft. stratégiai igazgatójának, valamint Sólyom Ferenc úrnak, egyesületi és elnökségi
tagunk, az ASG Gépgyártó Kft. ügyvezető igazgatójának alelnöki tisztségük további három
évvel történő meghosszabbításáról. Aszman Ferenc és Sólyom Ferenc urak közölték, hogy
megbízatásuk meghosszabbítását vállalják.
Levezető elnök a szavazást követően megállapította, hogy a jelenlevő elnökségi tagok egy
tartózkodás mellett egyhangú igen szavazattal Aszman Ferenc és Sólyom Ferenc urakat az
elkövetkező három évre megválasztották a MAGEOSZ egyesület alelnökeinek, mely döntését az
elnökség az alábbi elnökségi határozatokba foglalja:

2./2016.06.08. számú elnökségi határozat:
A jelenlevők egy tartózkodás mellett egyhangú igen szavazattal Aszman Ferenc alelnök úr
MAGEOSZ alelnöki megbízatását további három évvel meghosszabbította.

3./2016.06.08. számú elnökségi határozat:
A jelenlevők egy tartózkodás mellett egyhangú igen szavazattal Sólyom Ferenc alelnök úr
MAGEOSZ alelnöki megbízatását további három évvel meghosszabbította.
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3.

MAGEOSZ elnöki köszöntő
Dr. Korom Norbert Lajos úr, a MAGEOSZ frissen megválasztott elnöke megköszönte a
bizalmat és elnöki köszöntőjében elmondta, hogy e tisztséget nagy lendülettel és odaadással
kívánja betölteni, mert úgy gondolja, hogy a MAGEOSZ-nak mint érdekképviseleti
szervezetnek, mint lobby szervezetnek, mint tárgyalópartnernek a kormányzat felé komoly
szerepe és feladata kell legyen a közeljövőben. Ennek a szektornak a reneszánsza kell
eljöjjön az elkövetkező években, hiszen ennek szükségességét immár az adatok is
alátámasztják. A jelenlegi energia fogyasztási adatok is immár indokolttá teszik az eddig
elmaradt beruházások megindulását, ami a magyar gépipar számára komoly munkát kell
biztosítson. A gépipari és energetikai szektorban MAGEOSZ szervező ereje egyértelműen
meghatározó lehet.

4.

Egyebek

Az elnöki köszöntőt követően valamennyi jelenlevő elnökségi tag rövid tájékoztatást adott saját
szervezetéről, majd főként az oktatási helyzetről folyt komoly véleménycsere.
Miután egyéb megtárgyalandó kérdés nem merült fel Dr. Hegyháti József úr megköszönte az
Elnökségi Ülés résztvevőinek a megjelenést, a hozzászólásokat és az ülést 15h00 órakor bezárta.
Budapest, 2016. június 08.

3./3

