JEGYZOKONYV
Az Egyesület

a Marketing oktatásért és Kutatásért

(EMOK) közgyűléséről

és megismételt

közgyűlésérol

Idopont: 2017. április 28. 14.00_16.00

Helyszín: BCE Főépület III. emelet 3005.
Jelen vannak 72 fó,lásd 1. sz. Melléklet

Kenesei Zsófia. az egvesület elnöke: köszönti a megjelenteket és megnyitja a közgyulést.
Tájékoztatja a Közgyűlés tag|ait, hogy az ülés eleién sort kell keríteni a levezeto elnök
személyének megszav azására.

Kéri aZ

egybegyűlteket, hogy kézfeltartással jelezzék véleményüket a levezető elnök
személyének elfo gadásával kapcsolatban.

A Közgyíílés 9 Íő _ igen szavazat,

0

Kenesei ZsóJidt levezető elnij knek.

fő _ nem szüvíIzat, 0 fő _ tartózkodtÍs mellett elfogadtók

Kenesei Zsőfia levezető elnök megállapítja, hogy a t4.00 órára meghirdetett közgyűlés nem
határozatképes, ezért 14.30 órakor megismételt kozgyűlésre kerül sor.

A levezető elnök

14.30 órakor megnyitja a megismételt közgyűlést. Köszönti a megjelenteket.
Megállapítja' hogy a 14.30 órai közgyűlésen 12 Íő jelent meg. (lásd 1.sz. Melléklet) Ez a
közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Elnök: Tájékoztatja a Közgyűlés tagjait, hogy az iilés elején soft kell keríteni a

jegyzőkönyvvezető

személyének, valamint

a

jegyzőkönyv

hitelesítésétvégző személyek

megszavazására.

Kéri aZ

egybegyűlteket, hogy kézfeltartással jelezzék véleményüket Ruschel Rita
jegyzőkönyvvezető személyének elfo gadásával kapcsolatban.

A KözgyííIés 12 Íő _ igen szavazat, 0 fő _ nem Szűvűzat, 0 fő _ tartózkodds mellett elfogadttÍk
Rusc hel Rittűt j egyzőkönywezetőnek.

E'zt követően kéri aZ egybegyűlteket' hogy kézfeltartással jelezzék véleményüket a

jegyzőkönyv hitelesítésétvégzők (Simon Judit
kapcsolatban.

és Neulinger

Ágnes) személyének elfogadásával

A Közgyúílésl2 Íő _ igen saavazat, 0 Íő _ nem Szűvuzat, 0 Íő _ tartózkodtÍs mellett elfogadtók
Simon Judit és Neulingu, Ágrn' szeméIyét u jegyzőkönyv hitelesítésérevon.atkozóan.

Elnök: Ismerteti a Kozgyűlés napirendi pontjait (lásd 2.sz. Melléklet), és megkérdezi, hogy
Van-e kiegészítés.Mivel senki sem jelzi kiegészítő pont felvételét,kéri az egybegyűlteket, hogy
kézfeltartással jelezzék véleményüket a napirendi pontok elfogadásával kapcsolatban.

A Közgyíílés12 Íő _ igen szavazat,
a napirendi pontokut.
Határozat száma'. l l2o17

Elnök: Kösztjnti

.0

0

fő _ nem szavűzat, 0 fő _ tartózkodtÍs mellett elfogadttik

4.28

a megjelenteket, külonösen az egyesületi tagokat, a Felügyelő Bizottságot és

az Elnökséget. Tájékoztatja a résztvevőket, hogy az adőbevallás miatt kell ezt a Közgyűlést
megtar1ani. Az Egyesület tevékenységérola nyári konferencián szokott részletes beszámolót
tartani.

A

napirendi pontok közül az e|ső pont a 2016. évi beszámolő az Egyesület működéséről.
Ismerteti a tavalyi év során történt eseményeket (lásd 3.sz. Melléklet). Évről-évre nő a tagok
száma. Ennek oka, hogy azok, akik az éves konferenciánrészt vesznek, automatikusan tagokká
válnak, hiszen ez feltétele a részvételnek.Ugyanakkor, akik később nem szeretnének' vagy nem
tudnak részt venni a kovetkező érres konferencián' azoktól nehézségetjelent atagdij beszerzése.
A 2016" évben nagymértékben megkönnyítette a konferenciát szervező Debreceni egyetem
tevékenységét,hogy a teljes adminisztrációt és a pénzügyet az EMoK csinálta.
RévészBalázs: az EMoK.HU - honlappal kapcsolato s hozzászőlása
Újdonság, hogy a publikált cikkek elérhetők lettek a honlapon. Az EMoK.HU honlapon a
Tanulmányok menüponton belül a MoK korábbi konferencia kötetek menüpont alatt találják
meg oket. A későbbiekben itt majd rá lehet keresni szerzőkre és évekre.Ez.a funkció még
fejlesztés alatt álI. Hiányosak az évszámok, ezétt kéri, hogy akinél megvan a2012. vagy 2010.
évi konferencia kötet, legyen kedves és juttassa elhozzá. Szeretnék, ha a mind a 22 konferencia
kötet fent lehetne a honlapon.

Elnök: A honlap akkor működőképes, ha a tagok működtetik. Jelen pillanatban csak Balázsék
működtetik, ezért kéri a résztvevőket, hogy aki rendelkezik bármilyen - az EMoK-hoz
kapcsolódó - tartalommal, például PhD. védés,konferencia részvétel, küldje el Balázséknak'
A cél, hogy ismerjük meg egymást. A honlap fejlesztés folyamatos.
2016. Pénzügyi beszámoló (lásd 4.sz. Melléklet) - Kenesei Zsőfia ismerteti a2016. év bevételi
és kiadási tételeit. A könyvelő általkészitett pénzügyi beszámoló megtalálható a honlapon. A

rendszeres tagdíjftzetésre szeretné felhívni a

fi gyel met

!

Elniik: Kéri az egybegyűlteket, hogy kézfeltartással jelezzék véleményüket a 2016. évi

pénzügyi beszámolóval kapcsolatban.

A Közgyíílés12 Íő - igen szavaaat, 0 fő * nem szavazat, 0 fő _ turtózkodtÍs mellett elfogadtttk
a 2016. évi pénziigyi besxámolót, az egyesiilet 20l6. évi Egyszeríísítettbeszúmolóját.
Hatélr ozat száma:
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Ercsey lda: Piskóti Istvánt képviseli, aki most nincs jelen a Közgyűlésen. Tolmácsolja a
Felügyelő Bizottság véleményéta szakmai tevékenységről: dicséretes a tevékenység.Új

kezdeményezések, mint például workshopok szervezése. Pénzügyi oldalról az eros törekvés a'
ciklikusság kezelésére. A2016' évi szerény eredményre megoldást javasolnak az oVM bevétel
ütemes elköltésére. A tagsági díjak hatékonyabb behajtására valő törekvés mutatkozik.
Támogadák a beszámolőnak az elfogadását.

Elnök: Kéri az egybegyűlteket, hogy kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a Felügyelő
Bizottság véleményéta 2016. évi pénzügyi beszámolónak, valamint az Egyesület

tevékenységénekelfo gadására vonatkozóan

!

Á Közgyíílés 12 Íő _ igen suavazat, 0 fő _ nem Szavazat, 0 fő _ tartózkodtis mellett elfogadttÍk
az FB jelentésétaz Egyesiilet 2016. évi tevékenységéreés pénziigyi besztÍmolójtűra
vonatkozóan.
Határ ozat száma:

3l

4.28
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Elnök: Bemutatja a2017. évi munka-,

és költségtervet (5.sz.

Melléklet)

A XXIII.

országos Konferencia 2017' augusztus 28-30. kerül megrendezésre a Pécsi
Tudományegyetemen. Májusban indul a regisztráció. Új regisztrációs felület van. Újdonság,
hogy a tagdíj befizetése nem a helyszínen lesz. A konferencia részvételidíj és a tagdij ktilon
számlánkell megjelentetni. Ennek könyveléstechnikai okai vannak. Eltéro az áfamértéke a két
tevékenységnek. Ezt már a regisztráción jelezni kell. Jelerrleg 81 cikk érkezett be, ami
rekordszám. A konferencia részvételidíjának fizetési határideje: 2017.06.28. Tervezik a
legjobb cikk és PhD. kollokvium díjak kiosztását. Még több jelentkezést várnak, mint tavaly.
Úgy tapasztalják, hogy azEMAC esetében sokkal nehezebb a doktori kollokviumba bekerülni.
mint azoknak, akik már nem doktori hallgatók. E'ztszeretnék elérni az EMoK esetében is, tehát
sokkal tcjbb doktori jelentkezést várnának idén. Szeretnék meghirdetni a leginnovatívabb
kurzust. Kihívást jelent nem csak a konferencia, hanem az országos Városmarketing verseny
is, mivel legalább 40 önkormányzattal kell támogatási szerződés ktitni. Ez fontos, mert ebből
lehet finansziroznt a többi rendezvényt. Ennek a Versenynek Miskolc a Szervezője. A
közlrasznúság elérésétel kellene kezdeni. Támogatásokat lehetne igy szerezni aZ 1%
befolyásáva|. Az országos Városmarketing verseny során az önkormányzatoktól jöhetne
támogatás.
Kéri a jelenlévoket, hogy tegyék meg észrevételeiket a munkatervvel kapcsolatban'

Kéri az egybegyűlteket, hogy kézfeltartással jelezzék véleményüket a

2017 .

évi pénzügyi és

munkaterv elfogadására vonatkozóan!

A Közgylíílés12Íő - igen szavaaat, 0fő _ nem szavűzat, 0fő _ tartózkodús mellett elfogadta a
EMOK 2017. évi pénziigyi és munkatervét.
Határ ozat száma'.
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elenők részvótelét és bezárja a Ktizgyűlést.
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