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Magyar Perfin Klub 

Rendkívüli közgy űlés jegyz őkönyve 

 

Dátum: 2011-05-07  

Bp. Vörösmarty u. 65  
MABÉOSZ  
408-as sz. tárgyaló 

Napirend:   

1. Elnöki megnyitó, a tisztségviselők lemondásának okáról  
2. Titkári beszámoló  
3. A Működési Szabályzat alábbi módosítási javaslatainak megtárgyalása:  
    a) az elnöki és a titkári funkció különválasztásának megszüntetése  
    b) a határozatképesség fenntartása érdekében a tagsági viszony fenntartásának 
kötelező megerősítése a négyévenkénti rendes közgyűléseket megelőzően  
    c) a közösségi aktivitás növelésének érdekében szükséges követelmények 
támasztása a tagokkal szemben  
4. A lemondások miatti rendkívüli tisztújítás  
5. Cserebere  

A közgyűlés megkezdésekor szóbeli javaslatok alapján egyhangúlag megválasztottak: 

levezető elnök: Lente István, 
jegyzőkönyvvezető:  Szücs Károly, 
hitelesítők:  Moys Gyula és Jakab Géza, 
szavazatszámlálók: azonosak a hitelesítőkkel 

A 9:30 időpontban határozatképtelen közgyűlés helyett 10 órakor kezdődött megismételt 
közgyűlésén a csatolt jelenléti ív szerint személyesen, vagy meghatalmazott útján a 33 fős 
tagságból (a 10:08-kor érkezett Visnyovszki Gáborral együtt) 12 fő van jelen. A levezető 
elnök megkérdezi a jelenlevőktől, hogy elfogadják-e a tisztviselők lemondását.  

1. napirendi pont: 

Szücs Károly: elmondja, hogy az elnök bejelentett lemondási szándéka miatt a tagságot 
körbekérdezte.  Piszton Ottó volt az egyetlen, aki az elnökséget vállalná, de idei nagyfokú 
leterheltsége miatt ez csak a jövő évtől kezdődően lehetséges. Addig átmeneti megoldást 
kell találnunk. Amennyiben erre a jelenlegi szabályok mellett mód nyílik, hajlandó lesz egy 
évre a titkári funkció mellett az elnöki szerepkört is átmenetileg elvállalni. Az utóbbi aktív 
részvételére a MABÉOSZ idei, várhatóan sorsdöntő évében ugyanis feltehetően nagy 
szükségünk lesz. 

Károlyi Géza: egyetért Piszton Ottó jövő évi jelölésével, legyen átmenetileg egy személyben 
elnök és titkár a jelenlegi titkár.  
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Szücs Károly figyelmeztet, hogy ez nem ment fel minket az alól, hogy a MABÉOSZ 
alapszabálya értelmében a szakosztálynak emellett változatlanul két vezetőségi tagot is 
választania kell. 

Visnyovszki Gábor:  szintén támogatja a javasolt átmeneti megoldást. 

Lente István szerint jobb megoldást kell keresni, mert titkárunknak nem ez a legfontosabb 
gyűjtési területe és más irányú filatéliai feladatvállalásai akadályozzák abban, hogy a klub 
érdekében kellő aktivitást fejtsen ki. Kérdezi van-e más vállalkozó, többek közt a körünkben 
személyesen első ízben megjelent egyik legrégebbi perfin gyűjtőt, (ifjabb) Király Tibort is. 

ifj. Király Tibor: elmondja, hogy valóban régen, még a 70-es években kezdett perfineket 
cserélgetni Piszton Ottóval és Mocsári Lajossal. A „feketekönyvben” levő két oldal Surányi 
László felkérésére teljes egészében az ő munkája. Az elnökséget azonban lakóhelyének 
Budapesttől való távolsága miatt nem tudná vállalni. 

Szücs Károly: hozzáteszi, hogy az említett két oldal az általa ismert legkorábbi leírás a 
magyar perfinekről (bár szerzőjének eddig Voloncs Gábort tudtuk a könyv kolofonja alapján, 
lásd ott a 3.15 pontnál) aminek jelentős szerepe volt a klub létrejöttében. Ez inspirálta 
Richter Károlyt, akinek gyűjtői és klubbá szerveződésünket ösztönző tevékenysége végül a 
szakosztályt 2002 márciusában létrehozta, ami végeredményben a perfingyűjtés 
magyarországi fellendüléséhez és mai elfogadottságához vezetett. A Klub fennállásának 10. 
évfordulóját már idén elkezdhetnénk előkészíteni, hiszen mint a következő napirendben szó 
lesz róla, bőven vannak már olyan eredményeink, amelyek szélesebb nyilvánosság 
érdeklődésére is számot tarthatnak. 

Visnyovszki Gábor: többek közt a Műértő felé is érdemes lenne ez alkalomból nyitni a perfin-
gyűjtés történetével és illusztrációkkal.  

Gidófalvy Péter: bár mindez igen érdekes, de javasolja, kanyarodjunk vissza a szervezeti 
kérdést tárgyaló napirendhez és az egyebek közt foglalkozzunk más kérdésekkel. 

Szücs Károly: a klub tagjainak elkötelezettségét mutatja, hogy még ilyen létbevágó egy 
szervezeti kérdés során is milyen könnyen térünk át filatéliai kérdésekhez, ami sajnos 
mostanában inkább fordítva tapasztalható. De szerinte is valóban ideje visszatérnünk a 
napirendhez, hiszen a tárgyalt kérdés kikerülhetetlenül megoldásra vár. Kéri Sebestyén 
Imrét, hogy adja elő lemondásának indokait, amihez titkárként ő azért csatlakozott, hogy a 
klubnak szabad keze legyen a döntésben. 

Sebestyén Imre: ezt a napirendet valóban ő kezdeményezte, mert tavaly ősz óta 
megváltozott személyi körülményei miatt nem tudja azon a szinten ellátni vállalt feladatát. Az 
elmúlt esztendő - szándékával ellentétben – a nélkül múlt el, hogy a szakosztályban aktív 
tevékenységet tudott volna végezni. A MABÉOSZ küldöttgyűlésén két alkalommal vett részt, 
ahol olyan a helyzetbe került, hogy mintegy „belefojtották a szót” (A jkv.vez. kiegészítése:  
egy, a küldöttgyűlésen elfogadott ügyrendi korlátozással a küldöttek hozzászólási 
lehetőségét egy alkalomra és összesen öt percre korlátozták). A Szövetség múltjával-
jelenével és jövőjével írásban részletesen foglalkozó anyagát, amire alaposan fel is készült, 
emiatt nem tudta elmondani. A demokratikus képviseleti lehetőségeknek a küldöttgyűlésen 
tapasztalt hiányosságai és a küldöttgyűlés megítélése szerint szabálytalan lebonyolítása 
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miatt a Fővárosi Ügyészségen bejelentést tett, amire azonban az eltelt egy év alatt reagálás 
még nem történt. A küldöttgyűlésről készült jegyzőkönyvben az írásban átadott felszólalása 
ellenére a jegyzőkönyv hitelesített példányát átnézve is olyan nagyfokú pontatlanságot 
tapasztalt, hogy még maga a szervezetünk is, aminek képviseletében felszólalt, „Ferplé 
Klub”-ként szerepelt.  

Mivel gyakorlatilag a fentiek miatt egy még rendezetlen „perben-haragban” áll a MABÉOSZ 
megválasztott, legitim vezetésével, és olyan nívótlan tevékenységben, mint a tavalyi 
küldöttgyűlések, nem szívesen vesz rész – ezért inkább lemond a szakosztály-küldötti 
feladattal járó elnöki megbízásról. 

Visnyovszki Gábor: nem tartja indokoltnak emiatt a lemondást. A jobbító szándékot és az 
objektivitást szem előtt tartva továbbra is vállalni kell tagjaink képviseletét –  ahogy és 
amennyire ezt az adott körülmények közt lehetséges –, még akkor is, ha azt az adott 
helyzetben elégtelennek vagy méltatlannak érezzük. 

Gidófalvy Péter: szintén ott volt a küldöttgyűlésen. Sebestyén Imre felszólalásának célratörő 
volta és minden személyeskedéstől való mentessége, számára szimpatikus józansága 
ellenére is a küldöttek hátsó soraiban a Szövetség működését érő kritikákat fogadó, sajnos 
immár megszokott, rendszeres zúgolódást hallotta. A küzdelmet azonban a Szövetség 
fennmaradása érdekében szerinte ennek ellenére szerinte a továbbiakban ilyen körülmények 
között is vállalni kell. 

Szücs Károly jelzi, hogy a jegyzőkönyvet, ha nem is szó szerint, de a lényeget visszaadóan 
vezeti. Az itt elhangzottak olyan fórumot jelentenek, amelynek hangja eljut oda, ahová a 
megszólalók szánják. 

Jakab Géza: a jegyzőkönyvben sajnos hiába írjuk le ezeket, az eddig tapasztaltak szerint erre 
nem várható pozitív reakció. A szövetség működését kritizálókra a kirekesztés sorsa jár, 
mondja, és sorolja a neveket. Az ily módon egyenként kigolyózottak visszahúzódnak. Belőlük 
egész szép kis csapatot lehetne már összeállítani. Elutasításuk a MABÉOSZ szervezetének 
megmerevedését, és immár egyre bizonytalanabb jövőjét eredményezi. Jelenleg azonban 
változni látszik a helyzet. Már nem csak egy-két zúgolódónak leminősített kritikus van, hanem 
ez kezd a küldöttgyűlésen számításba veendő erővé válni. Kéri, hogy szó szerint legyen benne 
a jegyzőkönyvben: „Imre, ha családi életed engedi, maradj benne ebben a mocskos 
MABÉOSZ közéletben”, mert kellő kitartás esetén a korábbiakkal ellentétben talán most már 
van esély érdemi változásra. Ezért nem szabad egyenként meghátrálni, úgy mint eddig. 

Károlyi Géza: nagyon régi tagja a Szövetségnek. Azok közül való, akinek még a székház 
tégláiban is benne van a hozzájárulása, amiben most ülünk. A bélyeggyűjtés mai helyzetét 
elkeserítőnek, a jövőt kilátástalannak látja. Szeretné, ha Imre továbbra is olyan szellemben 
képviselne minket, ahogy tavaly tette. 

Pongrácz József: csatlakozik, kéri Sebestyén Imrét, hogy a lemondást fontolja meg. 

Sebestyén Imre: hangsúlyozza, hogy az általa felvetett témákban soha nem személyekről és 
személyeskedésről volt szó. Ez a mostani feszült légkörben nagyon fontos. Jókor jött ez a 
bátorítás, mert maga a helyzetét eddig méltatlannak és folytatásra alkalmatlannak látta. 



4 

 

Visnyovszki Gábor: a kitartásra és annak szükségességére sorol példákat. Kevesellni az 
elért eredményeket nem érdemes, amikor a fennmaradásunk a tét, ezt kell szem előtt tartani. 
Az itt ülőknek ez már több mint hobby: életforma, amiről nem lehet lemondani. Próbáljuk meg 
azt elfogadni, amennyit tenni tudunk, hiszen ez a szakosztály is megtette a magáét, nincs 
szó alulteljesítésről, és nincs ok az elkeseredésre és az emiatti lemondásra sem. 

Sebestyén Imre a lemondási szándékát a hallottak hatására visszavonja, amihez a titkár is 
csatlakozik, ezzel a 4. napirend okafogyottá vált. 

2. napirendi pont: Szücs Károly titkári beszámolója (mivel a jegyzőkönyv-vezető ugyanaz a 
személy, ezért ezt a részt innét egyes szám első személyben írom): 

Először a pozitívumokat emelném ki, mivel ezek számbavételére sajnos ritkán kerül sor, 
pedig az általános elkeseredésnek a gyűjtők körében mára eluralkodott, az előző napirend 
során körünkben is látványosan megjelenő légkörében ennek igen csak nagy indokoltsága 
és jelentősége van. Hiszen e nélkül nem látunk tisztán.  Ezért türelmet kérek, mert a Magyar 
Perfin Klubra nézve igenis van mit, méghozzá elég hosszan felsorolnom: 

Klubunk 9 éve működik, és ilyen hosszú időn keresztüli megmaradása már önmagában is 
eredmény. Jövőre 10 éves jubileumunk lesz: a 2002. januári óbudai perfin-bemutatót 
követően határoztuk el e Klub megalakítását a MABÉOSZ szakosztályaként, amire 2002. 
márc. 22-én került sor. 

Visnyovszki Gábor közbeveti: ki kell lépni e jubileum alkalmából szélesebb nyilvánosság elé, 
pl. a Bélyegmúzeumban is megjelenni kiállítási anyaggal vagy tablókkal. 

Szücs Károly folytatja: taglétszámunk 30-35 fő között stabilizálódott, jelenleg 33 fő. 

Létrejöttek a szervezeti keretek – amit a tagságunk viszont nem tölt meg tartalommal; a 
klubszerű működésre sajnos nincs igény. Talán nem is kell ezt emiatt nagyon erőltetni, 
helyette meg kell keresnünk azokat a kitörési pontokat, amire a tagoknak valóban érdeke 
lenne részt venni, pl. annak ellenére, hogy eltűnőben van a piacon a perfin-kínálat mégsem 
működik helyette egyfajta belső csereforgalom. 

Két kiállítónk nemzeti és nemzetközi szinten is rendszeresen szerepel és ezzel hírt visz 
rólunk a nagyvilágba. Lente István könyvével egyre több FIP és FEPA érmet gyűjt be (lásd a 
honlapunkon), míg Piszton Ottó szívósan és folyamatosan fejlesztett magyar perfin-
gyűjteménye idén elérte a nemzetközi FIP kiállítási részvételhez szükséges szintet: első 
alkalommal nyert nemzeti I. rangú szinten nagyvermeilt a balatonfüredi HUNFILÁ-n. Egyben 
ugyanott elnyerte a hagyományos szakosztály tiszteletdíját is. 

Újságunknak az elmúlt 9 év során 10 lapszáma jelent meg. Ez 180 oldal információ a perfin-
gyűjtésről; levonva a kolofon és a tartalomjegyzék miatti mintegy 20 oldalnyi terjedelmet marad 
kb. 160 oldal. 

Ennek nagyjából 1/3-a eseményekről és a szervezetünkről ad fotókkal illusztrált híreket, 
amelyeket titkári funkcióm ellátása során kellett készítenem – de ez is igen fontos, hiszen 
ilyen előttünk egyáltalán nem volt. 
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A magyar filatéliai szakirodalom előttünk a feketekönyv két oldalából és az ezt követően 
1987-88-ban Voloncs Gábor szerkesztésében megjelent, de kellő érdeklődés hiányában 
gyorsan megszűnt, rövid életű Tájékoztató néhány számából állt. Ezt az elmúlt 9 év alatt a 
felbecsülhetetlen értékű előrelépést jelentő Magyar Perfinek Katalógusával, továbbá az 
újságunkban megjelent mintegy 100 oldalnyi filatéliai szakcikkel bővítettük. E két forrás 
együtt több mint 300 oldal a magyar perfinről! Sajnos az újságunkban közölt filatéliai 
anyagnak is valamivel több, mint felét szintén magam kényszerültem a lap életben tartása 
érdekében szerkesztőként hozzáadni, egynegyedét pedig maga Lente István írta. E látszattal 
ellentétben azonban mégiscsak az ő munkássága jelenti a klub lelkét, nekem ez a titkári 
szerep valóban csak egyfajta „másodállás” a fő gyűjtési területemet jelentő pénzügyfilatélia 
és egyre szaporodó filatéliai megbízásaim (OIB tagság, Irodalmi Bizottság elnöke, IBK 
alelnöke, zsűror, a Gervay-alapítványnál kuratóriumi tag és legújabban a MAFITT titkára) 
mellett. Az eddig említett újságtartalmon kívül fennmaradó alig több mint 20 (!) oldal már 
csak 3-4 szerző között oszlik meg. Köztük is csak egyikük, Voloncs Gábor a szakosztályunk 
tagja – ami tiszteleti tagság, mivel nem MABÉOSZ-tag –, ám az ő 11 oldala sem friss anyag, 
hanem a Tájékoztatóban mintegy két évtizeddel korábban már megjelent cikkeinek 
újraközlése volt. Tagjaink tehát filatéliai szakírásban eddig még nem jeleskedtek igazán. 

Honlapunk évente néhány alkalommal frissített információkkal várja a látogatókat (itt épp 
aukció alatt álló perfinek, rendezvényeinkre szóló meghívók, a lapszámok, valamint a 
perfinkatalógus tartalma és mindenkori legújabb frissítése ismerhető meg) 

A MABÉOSZ szakosztály-támogatási emlékívekből 2009-ben vásároltunk, amiből tudtommal 
még kb.  20e Ft költségkeretünk van a MABÉOSZ-nál.  Ebből tudtunk levelezni a megelőző 
években. 

Lente István: támogatja a bélyeges levelezést. István felajánlja, hogy ha szükség lesz rá, ezt 
idén is meghitelezi – aki az ívet igényli, perforálva veheti át. Idén még felvehettünk bélyeget, 
de a keret felhasználása híján – úgy tudja – már elveszett, így idén ismét vásárolnunk kell 
majd, ha szükség lesz rá.  

Jakab Géza: a keret elvételére volt javaslat, de ezt elvetették, így még mindig 
rendelkezésünkre áll. 

Szücs Károly: nagy szükség erre tulajdonképp nincs, mert a 33-ból 27 tagunk rendelkezik 
általunk ismert e-mail címmel. Így kialakult egy gyors és nagy mennyiségű, tartalmas 
információ továbbítására is alkalmas kapcsolati hálónk, ami a Klub egyik legnagyobb értéke. 

Negatívumok: 

A tagság aktivizálása 2010-ben is sikertelen volt, a meghirdetett rendezvények közül az IBK 
heti gyakoriságú kávéházi megbeszéléseken rendszeresen részt vesznek közülünk hárman, 
emellett az elmúlt év során további három tagunk is megjelent egy-egy alkalommal. 

A gyűjthető anyagot felszívta a piac, az aukciókon rendszerint van, de ott is egyre kevesebb. 
Szükség lenne a csereforgalom beindítására – ez a tagok aktivizálásának eszköze lehet. 

Visnyovszki Gábor: a perfincsere akadályait sorolja – szerinte falccal cserefüzetbe 
ragasztgatni alacsony értékű bélyegeket, melyek egyenkénti eladásának amúgy is kicsi az 
esélye, nem érdemes.  
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Károlyi Géza: hozzáteszi, hogy a csereképes ritkább perfinekből nincs is elegendő 
mennyiség a csereforgalom beindításához és fenntartásához.  

Szücs Károly: felvázolja egy stecklapokra helyezett cserekínálatnak a honlap vagy az IBK 
segítségével egymás közti internetes forgalmazási lehetőségét. Nem kell füzeteket készíteni, 
csak regisztrálni, hogy ki melyikre tart igényt, majd kellő mennyiség esetén eljuttatni 
egymáshoz. A dolog költségmentesen működne, csak munkát kell bele fektetni. 

Jakab Géza: javasolja, az vehessen részt benne, aki a kínálati oldalhoz is hozzájárul. 

Király Tibor: a perfin kínálatot mindenképp két oldalról szkennelve kell bemutatni, különben 
nincs értelme. (A jkv.vez. kiegészítése: az enélküli kínálat zsákbamacska, ami nem lenne 
csereképes.) 

Pongrácz József: az évfordulóra javasol alkalmi bélyegzést. 

Lente: javasolni lehet a magyar postánál perfin emlékblokk, emléklyukasztások, a külföldi 
posták alkalmi lyukasztásokat csinálnak. 

Gidófalvy Péter: alkalmi bélyegzés helyett a klubunk esetében a lyukasztás megfelelőbb 
lenne. 

Szücs Károly: a bélyegen való változtatás Magyarországon tiltott. 

Jakab Géza: pontosít, ez a postai felhasználásra és gyűjtési célú változtatásra vonatkozik. 

Lente István: hivatalos modern perfinre azonban van nem is olyan régi magyar példa: az 56-
os blokk lyukasztva van 

Jakab Géza: bérmentesítőgépi bélyegzés lehet az alkalmi bélyegzés helyett. A budapesti 
elnökség dolgozik a megoldáson, egy ilyen alkalomra a posta kihelyez alkalmi rajzzal ellátott 
bérmentesítőgépet.  – Az újsághoz: feketén kinyomtatva nem felel meg a mai igényeknek. A 
fájlként letölthető példányban a nyomtatási lehetőség le van tiltva, pedig aki igényli, magának 
kinyomtathatná. Utal régi vitájára Szücs Károllyal a szerzői jogról. A lap jogtulajdonosa a 
Perfin Klub, a tagokat nem szabadna korlátozni ebben. 

Szücs Károly: az első 3 évfolyam még az ő szerzői tulajdona. Az internetről letölthető fájl 
csökkentett felbontású, nem teljes értékű. A fájl ellenőrizetlenül sokszorosítható és 
továbbadható, amit szerzői jogi szempontból aggályosnak tart. 

Gidófalvy Péter: szerzői jog akkor keletkezik, ha a Jogvédő Hivatalnál befizetünk 130 ezer 
forintot. 

Visnyovszki Gábor: komolyan attól tart Szücs Károly, hogy a lapot sokszorosítani fogják? 
Ennek inkább örülni kellene. 

Jakab Géza: a Hagyományos Szakosztály lapját ő nyomtatja színesben az ezt igénylő 
tagoknak. Ezt felajánlja a Perfin Klubnak is. 

Szücs Károly: kilátásba helyezi, hogy nem készíti tovább a lapot, ha az szabadon 
sokszorosíthatóvá válik. 
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Jakab Géza: A tagoknak viszont joguk van teljes értékű példányra, és a jelenlegi nem az. 

Közösen pontosítják a javaslat szövegét: 

 „A szakosztály tagjai juthassanak hozzá a Perfin Klu b jogtulajdonában lév ő, eddigi és 
jövőben megjelen ő újságszámainkból saját használatra teljes felbontá sú, színesben 
nyomtatható fájlhoz, amit nem adhatnak tovább. ” 

Török László: elég e-mailben megküldeni a kívánt formában. 

Határozat: a javaslatot a jelenlevők 11 IGEN és 1 NEM szavazattal elfogadják. 

A titkár értelmezi a fenti határozat megvalósításának technikai megoldását: a saját használat 
ellenőrizhetősége érdekében digitálisan perszonalizált és sorszámozott, a jelenleg internetről 
letölthetőnél lényegesen nagyobb felbontású és méretű, színes nyomtatásra alkalmas pdf-
fájlt küld majd e-mailben az ezt igénylő tagoknak. Az első lapszámok szerzői jogát ezennel 
szintén átadja a Klubnak. 

3. napirendi pont: a Működési Szabályzat alábbi módosítási javaslatainak 
megtárgyalása: 

    a) Javaslat az elnöki és a titkári funkció különválasztásának megszüntetésére. 

Az előterjesztő a tárgyalás során a javaslatot visszavonja. Határozat született 
viszont, hogy a vezetőség készítse elő a Szabályzat aktualizálását a Klub következő 
közgyűlésére. 

    b) határozat: „A határozatképesség fenntartása érdekében a tagsági  viszony 
fenntartását a tagoknak kötelez ő megerősítenie a közgy űléseket megel őzően 
az újságunk kipostázásával együtt feltett kérdésre adott válasszal. A válasz 
lehet e-mail, telefon, szóbeli, tetsz őleges. A válaszoló nem MABÉOSZ tagokat a 
közgy űlésen tiszteleti tagokká választjuk. A tiszteleti t agnak szavazati joga 
nincs. ” 

    c) a közösségi aktivitás növelésének érdekében szükséges követelmények 
támasztása a tagokkal szemben, melyek lehetnek:  
- beadói részvétel a perfinek csereforgalmában 
- az internetes cserében való részvétel  
- kiállítási anyag készítése és bemutatása 
- találkozókon való részvétel 
- cikkek írása az újságunkba, vagy bármely más lapba a perfinekkel kapcsolatos 
témáról 
- előadás készítése és megtartása perfinekkel kapcsolatos témákról. 

Károlyi Géza: felajánlja, hogy a Lente-katalógus számai szerinti hiánylistát publikál, 
és másokat is erre ösztönöz 

Szücs Károly: jó a kezdeményezés, a tagoktól érkező hiánylistákat közzétehetjük a 
szakosztály a honlapján, és az újságban is egy kereslet-kínálat rovatban. Legyen a 
csere beindításához egy indító készlet, előbb valamit szerinte be kell tenni a 
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közösbe, hogy a dolog beindulhasson. Javasolja pl. a beadások alapján egy 
élőpontszám nyilvántartást vezetni, hasonlóan, mint a sakkozóknál. Egyes gyűjtők 
Bermuda-háromszögként működnek, a megszerzett, de gyűjteményükben fel nem 
használt olcsóbb perfinek – sőt a leglustábbaknál még a jobbak is – ezeknél a 
társainknál beragadnak, kikerülnek a forgalomból. Őket kéne ösztönözni, hogy 
vállalják fel a csereforgalommal járó többlet-időráfordítást. 

Lente István: mindenkinek az erre fordítható idő a legdrágább, „szedd magad” alapú 
csere az, ami a legjobban működik. Még a legalacsonyabb csereértékű tételekkel is 
lehet valamit kezdeni, ha ezt pl. 100-as zacskókban egymás közt darabot-darabért 
alapon csereberéljük.  

A vita során kialakult határozat, amit a jelenlevők egyhangúlag elfogadtak: 
„dolgozzon ki és próbáljon ki a vezet őség a klubszer ű működés érdekében 
végzett bármiféle tevékenység objektív figyelembevé telére és elismerésére egy 
működőképes megoldást a következ ő éves szakosztály-értekezletre ”. 

4. napirendi pont: A lemondások miatti rendkívüli tisztújítás okafogyottá válása miatt 
elmaradt. 

5. napirendi pont: Cserebere – a korábbinál kevesebb hozott anyaggal, de annál több 
látványos néznivalóval mintegy órán át tartott. Már az információcsere is megérte. 

A közgyűlést 14:15-kor zártuk. 

Kmft. 

Hitelesítők: 

Jakab Géza 

…………………………………… 

Jakab Géza s.k. 

…………………………………… 

Szücs Károly 

jegyzőkönyv-vezető 

Moys Gyula  

…………………………………… 

Moys Gyula s.k. 

 

 


