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Jegyzőkönyv az Országos Széchenyi Kör éves közgyűléséről
Időpont: 2014. április 5. 10 óra
Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi és Államtudományi Kar
1088 Budapest Szentkirályi utca 28.
Jelen vannak: a Kör jelenléti íven feltüntetett tagjai
Péchy Mária elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés nem határozatképes, ezért az ülést elhalasztotta a
meghívóban jelzett későbbi időpontra.

Jegyzőkönyv az Országos Széchenyi Kör megismételt éves közgyűléséről
Időpont: 2014. április 5. 10 óra
Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi és Államtudományi Kar
1088 Budapest Szentkirályi utca 28.
Jelen vannak: a Kör jelenléti íven feltüntetett tagjai
Az ülés kezdetén Péchy Mária elnök (továbbiakban: Elnök) köszöntötte a megjelenteket.
Az Elnök javaslatot tett a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére. Mivel egyéb javaslat
nem hangzott el, a kérdést szavazásra bocsátotta. A közgyűlés egyhangúlag megválasztotta Németh Eke
Istvánnét jegyzőkönyvvezetőnek és Kazy Zsámbok Gizella és Szalma Károlynét tagokat pedig jegyzőkönyvhitelesítőnek
Az Elnök ismertette a napi rendi pontokat
1. Elnöki beszámoló a 2013-as év munkájáról
2. Tagcsoportok vezetőinek hozzászólása
3. Pénzügyi és közhasznúsági beszámoló
4. Buday Miklós beszámolója : Széchenyi István írott életműve Hungarikum címmel
5. Tervek a 2014-es évre
6. Alapszabály módosítása
7. Múzeumi Alapítvány kuratóriumának megválasztása
8. Bejelentés: Művészek csoportja alakult 20 fővel
9. Egyebek
A közgyűlés a napirendre tett javaslatot egyhangúlag elfogadta.
1. Napirendi pont: Elnöki beszámoló
Péchy Mária elnök beszámolója a két közgyűlés közti időszakra vonatkozik. 2013-ban Zalaszentgróton
tartottuk közgyűlésünket, melyen 84 fő vett részt. A közgyűlésen tartalmas munka folyt az elnök a 2012-es
évre vonatkozó beszámolóját a tagcsoportok képviselői egészítették ki. Majd a pénzügyi beszámolót
ismertette Péchy Mária. Mindkét beszámolót a jelenlevők elfogadták.
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2013-ban Egervölgyi Dezső kapta meg a Széchenyi Emlékérmet, aki a kör megalakulását aktív tagja a
közösségnek.
A közgyűlésen Buday Miklós bemutatta a Széchenyi Fórum hírportált, ismertette a lehetőségeket, amelyek
segítségével legyőzhetők a távolságok és a Széchenyi tisztelőket egyesítve hatékonyabban,
eredményesebben dolgozhatunk. A tagság határozata alapján megkötötte az elnök a szerződést és ha lassan
és nehezen, de elindult a munka. Mindenkit kérünk a hírportál támogatására, olvassák a feltett írásokat,
mondjanak véleményt.
A közgyűlés határozata alapján a kör megtartja honlapját. Ennek nagyon egyszerű oka, bárhol akarunk
pályázni, első kérdés hol található a honlap. Elkészült az új, látványosabb honlap, jók a fejezetek, átlátható,
logikus a szerkezete, de még kevés anyag került feltöltésre. Itt is várjuk a tagság nagyobb aktivitását, hiszen
minden hír, program, ami felkerül az a bizonyítéka munkánknak.
A kör teljes tagsággal csatlakozott a Széchenyi Alap felhívásához, hogy Széchenyi István írott életműve
legyen hungarikum. Ennek teljes szervezése, lebonyolítása Buday Miklós érdeme. Első körben véleményeket
gyűjtött, és támogató aláírásokat. Mindkettőből kivettük a részünket. Határozat született, hogy az ország
vezetőihez fordulunk, a Széchenyi Emlékmúzeum rangjának visszaállításáért és a kastély felújításáért. Az
elnökség a közgyűlés határozata szerint járt el, sajnos kevés eredménnyel.
A közgyűlést követően
még három szép napot töltöttünk Zalában, jártunk Keszthelyen Hévízen
Zalaszentlászlón - Széchenyi Emléktáblát avattunk. Kehidán a Deák kúriát néztük meg Kallosdon
hangversenyen voltunk, de megcsodáltuk Türje és Sümeg templomait. Természetesen ahol volt lehetőség a
Zalai borokat is megkóstoltuk, így Tekenyéren és Dötkön. Az élményt köszönhetjük Szalay Csaba tagunknak,
aki a szervezés nehéz feladatát vállalta és csodálatosan megoldotta.
Mi történt még 2013 júliusa óta:
Az új megbízott vezető, Aczél Eszter került a Széchenyi Emlékmúzeum élére, aki igen nagy lelkesedéssel és
szaktudással kezdett munkájához és az eredmények már jelentkeztek. Kör elnöksége tájékoztatja az igazgató
asszonyt és meghívja rendezvényeire, elnökségi ülésekre és ez az őszinte jó légkör alapja a közös
eredményes munkának.
Felvettük a kapcsolatot a Klébersberg központtal- támogatást kérve az iskolákkal való közös munkához. Az
iskolák önállóan igen kicsiket léphetnek! Hosszas várakozás után támogató levelet kaptunk
Ennek következtében április 23-ára hívjuk a Széchenyi nevét viselő iskolák képviselőit a Nemzeti
Múzeumba, hogy kidolgozzuk az elkövetkező évek programját.
Szeptemberben az ország különböző pontjain emlékeztünk Széchenyi István születésének 222. évfordulóján
Októberben és novemberben a tagcsoportok összejövetelei zajlottak .
Budapesten a Királyi várót nézték meg, illetve Széchenyi emlékek nyomában Messik Miklós előadást
hallgatták meg.
Az elnökség novemberben és februárban tartott megbeszélést, mindkettőn részt vett Aczél Eszter.
Megszerveztük a Széchenyi Akadémiát, melynek témái a vízgazdálkodás és a mezőgazdaság, de terveink
szerint foglakozunk Széchenyi hitének kialakulásával, illetve a családi gyökerekkel is.
Pályázatokat adtunk be a NEA , eredménytelenül, támogatást kaptunk a Rajkai Takarékszövetkezettől a
Széchenyi Társasjáték készítéséhez.
2. napirendi pont: Tagcsoportok képviselőinek kiegészítése
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Kováts Tiborné beszámol arról, hogy minden évben Kamraerdőn koszorúznak, s az elmúlt évben Budaörsön
56-os harcokban elesettek sírhelyét keresték meg, dokumentálták és megemlékezéseket tartottak.
Almássy Lászlóné örömmel jelenti, hogy a szabolcsi csoport 2013-ban ünnepelt megalakulásának 25.
évfordulóját, s ebből az alkalomból tablót készítettek, amit a csoport összejöveteleinek helyszínén a
Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskolában helyeztek el. Eperfát ültettek és gondoznak, közös
programokat szerveznek a városvédőkkel.
Péchy Mária bejelenti, hogy a Püspökladányi csoport is 25 éves lett, egy emlékkönyvvel készülnek a
jubileumra.
Papp Éva beszámolt arról, hogy Szegeden minden hónap második keddjén találkoznak a csoport tagjai, a
programokat rendszeresen hirdetik a helyi sajtóban, illetve szerepel a Széchenyi Fórumon is. Volt előadás
Deák Ferencről, Széchenyiről, és a Fiumei sírkertről. Jó a kapcsolatuk a Közületi Kávéházzal, s több belépő tag
is volt az elmúlt évben.
Kazy Zsámbok Gizella beszámolt a Kossuth Szövetséggel közösen megrendezett szónoklatversenyről.
1./2014.(04.05.) számú határozat
A Közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag úgy határozott, hogy a tagcsoportok kiegészítésével az elnöki
beszámolót elfogadja.
3. napirendi pont: Pénzügyi és közhasznúsági beszámoló
Pappné Onder Erzsébet ismerteti Janzsó Márta által elkészítette beszámolót.
A számvizsgáló bizottság 2013-ban három alkalommal ellenőrizte az Országos Széchenyi Kör könyvellését és
az elkészült 2013. évi mérleget. Sajnos az utolsó ellenőrzésen a számvizsgáló bizottság elnöke Vincze Béláné,
elhunyt tagunk már nem vett részt.
Az ellenőrzés alapján a könyvelésben kisebb korrekciókat a könyvelő elvégezte, ami a beszámolót nem
módosította.
Az Egyesület 2013. évi eredménye 347.000 Ft.
A részletes beszámoló mellékelve.

2./2014.(04.05.) számú határozat
A Közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag úgy határozott, hogy a Kör 2013. évre vonatkozó pénzügyi és
közhasznúsági beszámolóját elfogadja
4. napirendi pont: Széchenyi István írott életműve Hungarikum
Buday Miklós beszámolt az elmúlt évben végzett munkájáról, melynek eredményeként Széchenyi István
szellemi örökségi Hungarikum lett.
2012. novemberében a hungarikum törvény módosításával lehetőség nyílt arra, szellemi hagyaték is
bekerülhet hungarikumok közé. 2013 márciusában Horváth Attilával közösen készítették el tervezetüket,
majd támogatókat, aláírásokat gyűjtöttek. Itt köszöni meg a kör segítségét. 2014 január 30-án felvették a
magyar értéktárba Széchenyi írott életművét, majd március 18-án a hungarikum rangot is megkapta. Nem
volt ilyen egyszerű, hiszen a szakma sem volt egységes, sokan kevésnek tartották a címet Széchenyi
munkásságához viszonyítva.
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5. napirendi pont: Tervek 2014-re
Az Elnök ismerteti a terveket: Április 8-án Budapesten és az ország több pontján megemlékezéseket tartunk
Széchenyi István halálának 154. évfordulóján. Április 9-én Bécsben koszorúzunk.
Április 9-13 közt Nagycenken tartjuk a Széchenyi Akadémiát.
Április 23-ára hívjuk a Széchenyi nevét viselő iskolák képviselőit a Nemzeti Múzeumba, hogy kidolgozzuk az
elkövetkező évek programját.
Április 26-án a most alakult művészeti kör összejövetelét tartjuk Budapesten.
Májusban előadásokat szervezünk Budapesten és Szegeden.
Készül a Széchenyi Társasjáték – reményeink szerint szeptemberben bemutatjuk.
Részt vesz a Kör a nagycenki Hungarikum bizottság munkájában, és kiadványok készítésében.
A tagcsoportok az előzetesen beadott program szerint végzik munkájukat.
A júliusra Kárpátaljára
tervezett kirándulásunk elmarad a jelenlegi politikai viszonyok miatt.
Felhívással fordulunk a tagokhoz, hogy minél többen olvassák Széchenyi István írásait, s ennek érdekében
Filetóth István feladatsort állított össze, amely az interneten elérhető és kérésre levélben is elküldjük. Őszre
diákoknak vetélkedőt indítunk és szeretnénk egynapos Akadémiát rendezni számukra a Nemzeti
Múzeumban. Folyamatosan bővítjük a honlapunkat és aktívan részt veszünk a Széchenyi Fórum
szerkesztésében.
6. napirendi pont: Az alapszabály módosítása.
Péchy Mária elnök ismerteti az okokat, mely kötelez az alapszabály módosítására – megváltoztak a törvények
polgári törvénykönyv és a civil törvény, s ennek következtében igen sok apró módosítást kell végezni.
A közhasznúság megőrzése érdekében tételesen kell jelezni, milyen közfeladatokat vállal a kör, változtatni
kell a tagság megszűnésének módján, a tagság jogain, a számvizsgáló bizottság felügyelő bizottsággá alakul,
módosítani kell a közgyűlés helyszínét, iratok megtekintését.
Ezekre vonatkozóan az elnök egyesével közölte a jogász által ellenőrzött mondatokat.
3./2014.(04.05.) számú határozat
A Közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag úgy határozott, hogy az Alapszabályt a melléklet összesítőben
foglaltak szerint módosítja.
4./2014.(04.05.) számú határozat
A Közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag úgy határozott, hogy az új felügyelő bizottságba az alább
felsorolt tagokat választja.
tagjai: Janzsó Márta –elnök
Papné Ondor Erzsébet
dr. Czenczer Orsolya
7. napirendi pont: Múzeumi Alapítvány kuratóriumának megválasztása
Az Elnök ismerteti a Kör által létrehozott Múzeumi Alapítvány elmúlt évi tevékenységét. A kuratórium
elnökének halála, valamint a múzeum életében bekövetkezett változások miatt új tagokat kell választani. Az
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alapszabály értelmében a kuratórium tagja hivatalból Aczél Eszter a múzeum igazgatója és Péchy Mária a kör
elnöke. Tagja marad Szentkuti Károly a kör és Nagycenki Sándor a múzeum részéről. Lemondott Kenessei
Károly, aki egyben az Alapítvány képviselője is volt. Új kuratóriumi tagnak javasoljuk dr Szalai Éva
nyugalmazott alkotmány jogászt, aki a feladatot vállalja.
5./2014.(04.05.) számú határozat
A Közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag úgy határozott, hogy a Múzeumi Alapítvány kuratóriumának
elnökévé dr Szalai Évát választja.

8. napirendi pont: bejelentés: Művészek csoportja alakult 20 fővel
Elnök ismerteti, hogy az elnökséghez bejelentés érkezett új csoport alakulásáról, a 20 tag az Országos
Széchenyi Kör művészek csoportja elnevezést választotta. Elkészítették programjukat- mellékelve- és kérik,
hogy a közgyűlés fogadja el megalakulásukat.
Az elnökség örömmel fogadta a csoport megalakulását, támogatásáról biztosítva a tagokat. Az elnök
bemutatta a csoport tagjait- névsor mellékelve.

6./2014.(04.05.) számú határozat
A Közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag úgy határozott, hogy a csoport megalakulását elfogadja.

9. napirendi pont: Egyebek
Filetóth István ismerteti a jelenlevőkkel a az általa a Hitel alapján összeállított kérdéssort, kéri a tagokat
minél többen olvasgassák Széchenyi István egyik alapművét, melynek ismerete elvárható a kör tagságától.
Siska Tamás javasolja, hogy a Lánchíd hídkamráját tekintsük meg és ennek szervezését vállalja. Kéri, hogy a
honlapot rendszeresen nézzék a tagok és írásaikkal segítsék munkáját, hogy minél színesebb érdekesebb
legyen.
Tekintettel arra, hogy egyéb hozzászólás, kérdés, javaslat nem volt az Elnök megköszönte a részvételt,
bejelentette, hogy a következő Közgyűlés Győrben kerül megrendezésre, várhatóan 2015 tavaszán, majd az
ülést berekesztette.
K.m.f.

Németh Eke Istvánné
jegyzőkönyvvezető

Kazy Zsámbok Gizella
hitelesítő

Szalma Károlyné
hitelesítő
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