
 
Tárgy: Elnökségi ülés jegyzőkönyve (22.11.27.) Ikt. szám: K-42.2022 

 
 

JEGYZŐKÖNYV 

a Mécses Szeretetszolgálat Magyar Börtönpasztorációs Társaság 

(képviseli: Dr. Tarján Gabriella elnök, a továbbiakban: Egyesület)  

elnökségének üléséről és határozathozatala eredményéről 

 

 
Az elnökségi ülés helyszíne: Mátraháza Református Üdülőközpont  

3233 Gyöngyös-Mátraháza, Üdülő-telep 1. 

Az elnökségi ülés időpontja:  2022. november 27. 14:00 óra 
 
 
A meghívót dr. Tarján Gabriella elnök megküldte Butsy Lajos és Szabó István elnökségi tagok 
elektronikus levelezési címére. A meghívó a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Jelen vannak: A jelenléti ív szerint  
 
Az Elnök az elnökségi ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az Elnökségi tagok közül Szabó 
István elnökségi tag nem jelen meg, távolmaradása indokául tájékoztatta az Elnököt, hogy 
vidéki szolgálatát nem tudta lemondani, ezért az elnökségi ülésen nem tud személyesen megje-
lenni. 
 
Elnök tájékoztatta a megjelenteket, hogy az elnökség ülései nyilvánosak, az elnökségi ülésről 
jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jelenlévő elnökségi tagok írnak alá. 
 
Javasolta az elnökségi ülésen megjelent Tarján Dénes felkérését a jegyzőkönyv vezetésére, 
aki a felkérést elfogadta.  
 
Elnök tájékoztatta továbbá a megjelenteket, hogy a Mécses Alapszabálya értelmében az elnök-
ség határozatát egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.  
Az elnökség határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott elnökségi tagok 
több mint a fele jelen van. Két elnökségi tag jelenléte esetén kizárólag egyhangúlag hozható 
határozat. 
 
Az elnök megállapítja, hogy az elnökség határozatképes, mivel az elnökségi tagok több, 
mint fele jelen van. Az Elnökség nyílt szavazással hozza meg határozatait.
 
 
 
 



 

 
Az Elnök ismertette a tagokkal a kiküldött meghívóban szereplő napirendet az alábbiak 
szerint, és ezt követően kezdeményezte a napirendi pontok megvitatását, a szükséges határoza-
tok meghozatalát. 
 

1. Jegyzőkönyv vezető megválasztása:  
 

Az Elnökség E-1.2022 (11.27.) sz. határozata 

Az Elnökség Tarján Dénest egyhangúlag az elnökségi ülés jegyzőkönyvvezetőjévé válasz-
totta. 
 

 

2. Elnöki beszámoló a levelezőszolgálat bővülésével kapcsolatban elért eredmények-
ről és a felmerült problémákról, majd a megoldási javaslatok megtárgyalása 

A levelezőszolgálat mindkét irányból bővülést mutat, mind a fogvatartottak részéről egyre töb-
ben küldenek bemutatkozó levelet a Mécsesnek, mind az önkéntes levelezők jelentkezése fo-
lyamatos a különféle Mécses levelezőszolgálatát bemutató média megjelenések következtében. 
Nagy szükség van a kezdő levelezők mentorálására, így kidolgozásra került egy mentorálási 
rendszer, eljárásrend, aminek a tesztelése most van folyamatban. A tapasztalatok alapján szük-
séges 2023 elején a belső képzési, mentorálási rendszer módjának véglegesítése. 

A kibővült levelezésszám miatt a Mécses postafiókba érkező levelek tovább postázása eddig 
egy személy feladata volt, de átgondolása szükséges a feladatellátók száma növelésének a nap-
rakészebb levélforgalom érdekében. Az Elnökség tájékozódik és megoldási javaslatot tesz 2023 
elején. 

 

3. Elnöki beszámoló a levelező önkéntesek lelki egészségvédelme és a szolgálatuk-
ban való folyamatos megerősödés érdekében indult szupervíziós csoport által ed-
digi szerzett tapasztalatokról, és a további szupervízió szükségességével kapcsola-
tos javaslatok megtárgyalása. 

Az első „kísérleti csoport” 8 fővel megkezdte a szupervíziós tréninget, Várady István szuper-
vizor térítésmentesen vállalta a három hónapos kurzus online megtartását. A megszerzett ta-
pasztalat alapján 2023 elején Elnökségi döntés szükséges arról, hogy a szupervízió az önkénte-
sek mely további csoportjaira terjedjen ki és milyen pénzügyi lehetőségekkel számolhat a Mé-
cses ennek finanszírozására. 

 

4. Elnöki tájékoztató a Mécses pénzügyi helyzetéről, a bevételi források bővítésének 
lehetőségeiről és a kiadások lehetséges racionalizálásáról, a 2022. évi karácsonyi 
ajándékcsomagokkal kapcsolatos lehetőségekről. 

A bevételeket meghaladják a kiadások, a postaköltség emelkedést mutat. A működési költsé-
gek növekedése, valamint a Mécses feladatainak megvalósításához szükséges anyagi források 
szűkössége miatt, illetve biztosítása érdekében pályázati, támogatási lehetőségeket kell ke-
resni. Az Elnök elmondta, hogy szükséges esetben, célzott támogatásra (pl. szabaduló csomag 



 

összeállítása, életkezdő lakhatási és élelmiszer támogatás) adományozásra is kérte a tagokat, 
hogy az érdemi segítségnyújtások realizálódni tudjanak. 

A Karácsony közeledtével jelenlegi legnagyobb volumenű és legnagyobb összegű pénzügyi 
forrást igénylő feladat az évek óta sikeresen lebonyolított karácsonyi csomagküldési akció a 
büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak részére. 

A csomagküldési akciót évek óta teljes volumenében a Mécses korábbi alelnöke, dr. Jalsovszky 
Györgyné bonyolította, és az idén is jelezte, hogy készen áll a feladatra. A csomagok finanszí-
rozása az erre a célra utalt adományokból történik, az önkéntes levelezők az adomány gyűjtés-
ében részt vesznek (az akciót bemutató szórólap terjesztésével, személyes adományokkal, is-
meretségi kör adományozásba bevonásával).  

A csomagok tartalmát az egyes BV Intézetek egyedileg határozhatják meg, ezért előzetesen 
egyeztetni kell mindegyik BV-vel. 

A csomagokba kerülő ajándékok (apróbb használati tárgyak, tisztálkodási és piperecikkek, 
édesség, stb.) beszerzését is dr. Jalsovszky Györgyné vállalja, ideértve a dobozok, csomagoló-
anyagok beszerzését és postázását is. A szükséges segítők igénybevételét meghatározza, koor-
dinálja. 

Az Elnökség E-2.2022 (11.27.)  sz. határozata 

Az Elnökség tagjai akként döntöttek, hogy felkérik és felhatalmazzák dr. Jalsovszky Györgynét 
az eddigi gyakorlat folytatásaként a 2022. évi valamint határozatlan időtartamig a következő 
évek karácsonyi csomagküldési akcióinak lebonyolítására, azzal, hogy jogosult a csomagok 
tartalmát illetően a szükséges egyeztetést a BV Intézetekkel lebonyolítani, és a csomagok tar-
talmát ennek függvényében meghatározni, a lehetséges ajándékokat beszerezni és a BV szabá-
lyaink megfelelő csomagokat összeállítani, valamint a Mécses nevében postára adni. Az egyes 
csomagok összeállítása annak figyelembevételével történhet, hogy a csomagok megtöltésére és 
összeállítására, postázására felhasználható összeg az akció időtartama (november 1. – december 
10.) alatt érkező adományokat maximum 500.000.- Ft (azaz ötszázezer Ft) értékben haladhatja 
meg. Az átvett adomány felhasználása körében teljeskörű utólagos elszámolásra köteles a Mé-
cses felé. Az adományozásra felhívás minden év november 1. napjával indul, ennek megfele-
lően a csomagok tartalmának beszerzését is e naptól jogosult és köteles dr. Jalsovszky 
Györgyné megkezdeni és legkésőbb minden év december 15. napjáig a csomagküldési akciót 
befejezni az utolsó csomag postára adásával. Az átvett pénzösszegekkel történő elszámolást 
tárgyév december 19. napjáig köteles benyújtani. Köteles továbbá az akció ideje alatt a Mécses 
Elnökségét telefonon vagy email útján, megkeresésre vagy önkéntesen tájékoztatni az előreha-
ladásról, illetve a nem várt esetben felmerülő problémákról, akadályoztatásról. 

 

 

5. Egyéb, napi működéssel kapcsolatos ügyek, felvetések megtárgyalása. 

Szükségessé válik a Mécses működéssel és szolgálataival kapcsolatban felmerülő feladatait az 
egyes feladatok delegálása szükségességének vizsgálata szempontjából áttekinteni. Erre vonat-
kozóan az Elnökség tagjai javaslataikat 2023. január végéig tegyék meg. 

 
 



 

További napirendi pont, tárgyalandó kérdés nem lévén, az elnök az ülést 15:45 órakor lezárta. 

 

K.M.F. 

 

 

 

dr. Tarján Gabriella 

   levezető elnök 

 

 

   Tarján Dénes  

jegyzőkönyvvezető  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellékletek: 
1. sz. melléklet: meghívó az Elnökség ülésére 
2. sz. melléklet: jelenléti ív  

 
 
 
 
 
 
 

 


