Tisztelt MNE Küldöttek, Kedves Barátaim!

2014.03.29-én a Küldöttgyűlés jóváhagyta az MNE Alapszabályának módosítását azzal a
feltétellel, hogy azt az új, most életbe lépő Ptk. szabályainak megfelelően, a Bíróság által
kiküldött hiánypótlási felhívás alapján, úgy is módosítani kell. Ez a változtatási kényszer
lehetőséget adott a szövegező ügyvédnek arra is, hogy a tárgyi Küldöttgyűlésen felmerült
néhány lényeges változtatási igényt beemeljen az Alapszabályba és a Bíróság felé már ez az
újraszövegezett, és még a Küldöttgyűlés által elfogadott alapszabály módosítás kerüljön
benyújtásra.
A mai napra, a megbízott ügyvédnő Dr. Galavitsné dr. Ábrahám Krisztina, ezeket a
változtatásokat végrehajtotta. A Küldöttgyűlés meghívójához csatoltuk a módosított, egységes
szerkezetbe szedett Alapszabályt, melyet lehetőségetek van tanulmányozni.
Annak érdekében, hogy eligazodjatok a jogi szöveg rejtelmeiben, fel szeretném hívni a
figyelmet néhány olyan lényeges kérdésre, amely az Alapszabályban a korábbiakhoz képest,
megváltozott:
 Elfogadásra került az az érv, hogy az Egyesület sok éves hagyományának
megfelelően, az Egyesület Elnökét ne az Elnökség, hanem a Közgyűlés válassza meg
titkos szavazással.
 Ebből a fenti változtatásból adódott az a lehetőség is, hogy a jövőben ne csak az
Elnököt válassza meg a Közgyűlés, hanem a Felügyelő Bizottság Elnökét is. Erre a
Törvény lehetőséget ad. Ez egy új elem az Alapszabályban.
 Nem került vissza a módosítás során az Egyesületi Tanács szervezete az
Alapszabályba. Helyette megerősítést nyert a Kerületi Területfelelősök rendszere,
amelyet a 03.29-i Küldöttgyűlés az Alapszabály módosítás támogatásával elfogadott,
és amely lényegében megegyezik a jelenleg is működő Területfelelősi rendszerrel. A
hagyomány szerint az ET önszerveződő szervezet volt. Ugyancsak ilyen szervezetnek
képzeltük el a Kerületi Területfelelősök szervezetét is. A Kerületi Területfelelősök
jogai és kötelezettségei jól meghatározva megtalálhatók az Alapszabályban.
Hozzátesszük, hogy az új Alapszabály alapján történő működés majd igazolja vagy
cáfolja azt a döntésünket, hogy az ET-re szükségünk van-e az Egyesület hatékony
működése érdekében. Amennyiben a későbbiek során az ET szükségességét igazoló
vélemény erősödne meg, bármikor lehetőség nyílik a többség támogatásával az
Egyesületi Tanács visszaállítására.
 Nem térek ki külön az új Ptk. által az Alapszabályban előírt módosításokra. Ha
figyelmesen elolvassátok a szöveget, megtalálhatjátok ezeket a finomításokat. Azt ki
lehet emelni, hogy az új Ptk. előírásai növelik az Egyesület jogbiztonságát és egyre
nagyobb személyi felelőséget ruháznak az Egyesületvezető tisztségviselőire, valamint
az ellenőrző szerepet betöltő Felügyelő Bizottsági tagokra.

Külön szeretném hangsúlyozni a Küldöttek felelősségét abban az értelemben, hogy eljöjjenek
a Küldöttgyűlésre és megszavazzák az Alapszabály mellékelt szövegét. Azt érzékelhettétek,
hogy az új gazdasági év már a 2014.03.29-én megszavazott Alapszabály alapelvei szerinti
gazdasági tervnek megfelelően kezdődött. Az MNE 2014. évi gazdasági terve az új
Alapszabály alapelveire épül. Amennyiben most, ennek a módosításnak a Küldöttek nem
adnak szabad utat és nem szavazzák meg az Alapszabály ezen változatát, akkor az MNE nem
tud tovább működni és mindent újra kell gondolnunk.
Kérek tehát mindenkit, hogy jöjjön el a Küldöttgyűlésre és szavazza meg az MNE
Alapszabály mellékelt változatát.
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