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Az AES Magyar Tagozata a HÍREK előző számában és a MEGHÍVÓ-ban közölt 

időpontban és helyen megtartotta a 2007 évi rendes közgyűlését, amelynek 
eseményeiről Dr. Balogh Géza az alábbi JEGYZŐKÖNYV-ben számol be. 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

JEGYZŐKÖNYV 

Az AUDIO ENGINEERING SOCIETY Magyar Tagozata 2007 évi rendes 
Közgyűlését 2007 április 11.-én, szerdán 15:00 órakor a Fő utca 68. 4. emelet 401. 
szobájában tartotta. A megjelent tagok száma: 10 fő. Kimentette magát: 4 fő. 

A napirend a következő volt: 
 1. Az Elnök megnyitója. 
 2. A Titkár és az Elnök beszámolója 
 3. A Kincstárnok beszámolója 

 4. Új vezetőség választásához új Közgyűlés összehívása. 
A napirend elfogadása után a 2006. év szakmai és pénzügyi eseményeiről dr. 

Takács Ferenc elnök tartotta meg a saját és a Vezetőség összevont beszámolóját. A 
taglétszám csökkenésére is kitért, rámutatva, hogy a taglétszám fordítottan arányos a 
tagdíj összegével. Bejelentette, hogy 2008-tól megszűnik a kedvezményes tagdíj 
lehetősége. A közgyűlést berekesztette, és újra összehívta egy óra múlva, a választás 
megtartására. 

Az ismételt közgyűlésen dr. Balogh Géza a választási bizottság elnöke ismertette 
a javasolt tisztségviselők névsorát. Külön kiemelte, hogy a taglétszám csökkenése 
miatt csak egy-egy jelöltet tudtak állítani, az egyes tisztségekre. 

Bejelentette és egyben gratulált Takács Ferenc AES-től kapott kitüntetéséhez 
(Board of Governors Award). 

Ismételten felkérte a volt elnököt, hogy vállalja újabb két évre a tisztséget. 
Takács Ferenc csak azután fogadta el a jelölést, miután a jelenlevők egyike sem tett 
más javaslatot. 

A jelöltek röviden bemutatkoztak, majd Balogh Géza szavazásra beterjesztette az 
alábbi névsort: 
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  Tisztség Jelöltek 
  
 Ügyintéző Bizottság 
  Elnök Dr. Takács Ferenc 
  Titkár Dr. KOLLER István 
  Kincstárnok Dr. ALEXY Miklós 
 
 Ellenőrző Bizottság 
  Elnök STEINBACH Sándor 
  Tagok GYŐRI János 
   VADÁSZ Zsolt 
 

A szavazás után kihirdette az eredményt:  
Dr. Takács Ferenc 9 szavazatot, az összes többi jelölt 10 szavazatot kapott. 

Balogh Géza gratulált az új tisztségviselőknek, majd a régi-új elnök zárszavával 
véget ért a Közgyűlés.  

A jegyzőkönyvet összeállította: Dr. Balogh Géza.  
Budapest, 2007. április 18.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
A régi és új vezetőség 2007. április 27.-én tartja első közös találkozóját, amelyen 

a régi vezetőség ismerteti az új vezetőséggel az eddig vezetett nyilvántartásokat, az 
ezzel és a jelenlegi helyzettel kapcsolatban esetileg és rendszeresen felmerülő 
feladatokat, a Tagozat anyagi helyzetét, az ebből adódó tennivalókat. 
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