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Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Medgyesi József MNE elnöke köszöntötte a megjelenteket, külön üdvözölte dr. Ábrahám Krisztina
ügyvédnőt, aki az Alapszabályunk módosításán dolgozott.
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 32 fő küldöttet számolt meg, így a rendkívüli küldöttközgyűlést
elkezdhetjük, mert az határozatképes.
Jegyzőkönyv vezetésére Tóth Krisztinát javasolta, melyet egyhangú szavazattal elfogadtak a
küldöttek.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Makk Zsoltot és Legány Miklóst javasolta. Küldöttek egyhangú szavazással
elfogadták a javaslatot.
Mandátumvizsgáló- és Számlálóvizsgáló bizottságba Györkefalvi Róbertet és Nemes Gergőt javasolta.
A küldöttek egyhangú szavazattal elfogadták a javaslatot.
Medgyesi József a küldöttközgyűlés levezető elnökének Ön magát javasolta, melyet szintén egyhangú
szavazással elfogadtak a küldöttek.
Medgyesi József kihirdette a rendkívüli küldöttközgyűlési első határozatát:
1/2014. (V.24.) sz. MNE rendkívüli küldöttközgyűlési határozata
a rendkívüli küldöttközgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról
Jegyzőkönyvvezetőnek Tóth Krisztinát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Makk Zsoltot, Legány Miklóst,
Mandátumvizsgáló és számlálóbizottságba Györkefalvi Róbertet és Nemes Gergőt, levezető
elnöknek Medgyesi Józsefet a küldöttközgyűlés egyhangú szavazással megszavazta és elfogadta.

Medgyesi József felkérte a mandátumvizsgáló bizottságot, hogy jelentsen a küldöttek létszámáról.
Mandátumvizsgáló bizottság jelentése szerint: 10:35 perckor 32 fő van jelen, tehát a gyűlés
határozatképes.
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Medgyesi József tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a kiküldött meghívó és napirend szerint 1 db
napirendi pontot kell megtárgyalnunk és határozatot hozni. A módosított Alapszabályunkat - melyet
március 29-én már elfogadott a küldöttközgyűlés - mostanra az ügyvédnő a Ptk.-val szinkronba hozta,
a felmerült javaslatokat beleépítette. A nagy munkát Andrási György alelnökkel koordinálva végezte
ügyvédnő.
Andrási György alelnök átvette a szót.
Mandátumvizsgáló bizottság jelezte, hogy 10:40-kor egy küldött érkezett, így 33 főre nőtt a
jelenlévők száma.
Andrási György elmondta, hogy az Alapszabály módosításba belekerültek a Ptk. új előírásai szerinti
változások, a beérkezett javaslatok. Az ET-t nem építették vissza.
Dr. Ábrahám Krisztina ügyvédnő elmondta, hogy a legutóbbi küldöttközgyűlés alkalmával már
elfogadásra került a módosított Alapszabály. Akkor az új Ptk. még nem volt hatályban, így azokat a
módosításokat akkor még nem lehetett volna beleépíteni. A javaslatok és ötletek is bele lettek
építve. Az ET nincs benne. Javaslata szerint lehetőség van most kipróbálni az ET nélkül, hogy tudunk
működni. Ha nem működik jól, akkor vissza lehet majd állítani, csak közgyűlést kell összehívni hozzá.
Az új javaslatokat most nyomtatott formában mindenki kézhez kapta. Néhányat kiemelt az ügyvédnő
közülük, az egyik ilyen fontos javaslat, hogy a FEB és az Elnökség ugyanazon jogokat és
kötelezettségeket kapjon. A FEB pontos ellenőrzési jogkörét nem korlátozza, de határait
meghatározza. A fegyelmi szabályzatokban is módosítás történt, mégpedig a kizárás folyamata
tisztességesebb úton működjön, itt feltételes mód lett beépítve. (a jegyzőkönyv melléklete ez a
javaslat)
Andrási György felhívta a figyelmet a szavazás eredményének fontosságára, hiszen május 30-ig a Civil
trv. szerint be kell adni a Bíróságra a módosított Alapszabályunkat, a küldöttközgyűlés
jegyzőkönyvével együtt, ez a feltétele a közhasznúságunk megtartásának.
Medgyesi József elmondta, hogy még mindig van lehetőség a módosításokra, jogában álla
küldöttközgyűlésnek megfogalmazni konkrét javaslatokat, véleményeket. Megkérdezte van-e
javaslat?
Mandátumvizsgáló bizottság közölte, hogy 32 fő küldött van jelen, egy küldött távozott.
Dr. Sárosi István kért szót, közölte, hogy lenne pár módosítási javaslata, az egyik ilyen, miszerint a
tisztségviselő választása esetén kérte, hogy ne 1 év legyen a feltétele ennek, hanem 2 év.
Medgyesi József szavazásra tette fel a javaslatot. A szavazás eredménye: 24 igen, 4 nem, 4
tartózkodás mellett a küldöttek elfogadták, hogy 2 év MNE tagság szükséges a tisztségviselő
választáshoz.
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Dr. Salát Géza jelezte, hogy ugyanezen pontban nem jól van megfogalmazva az „élettárs, házastársa
javasolható” rész és kérte, hogy ez a két szó maradjon ki.
Dr. Sárosi István következő észrevétele, a meghatalmazás kérdése volt. Szerinte klikkesedés alakulhat
ki, ha bárki bárkit meghatalmazhat.
Ügyvédnő a Ptk.-ra hivatkozva elmondta, hogy meg kell adni a lehetőséget és nem lehet korlátozni
ezt a lehetőséget.
Kiss Ferenc észrevételezte, hogy 150 bérlő, azaz teljes jogú tag, aki számításba jöhet. Az új Ptk. szerint
a jelenlévők ¾-e egy tucat meghatalmazással jönne el.
Szabó Zoltán hozzátette, hogy most is képviselünk valakit, hiszen a küldöttek a kerületükben élőket
képviselik.
Mandátumvizsgáló bizottság jelentette, hogy újra 33 fő küldött van jelen.
Ügyvédnő új ötlettel állt elő, miszerint korlátozzuk úgy, hogy aki teljes jogú tag, a saját kerületében
élő teljes jogú tagot meghatalmazhatja. Ezt az ötletet szavazásra javasolta Medgyesi József, melynek
eredménye 30 igen, 2 nem, 1 tartózkodás. Tehát a küldöttek elfogadták ezt a módosító javaslatot is.
Dr. Sárosi István következő javaslatát a napirendi pontok előterjesztésével kapcsolatban visszavonta.
Dr. Sárosi István szerint a 4/5-ös szavazást meg kéne gondolni.
Medgyesi József válaszában elmondta, hogy ezt nem lehet módosítani, hiszen az itt maradásunk
alapvető lényege ez a szám. Ezzel vagyunk bebiztosítva, hogy alapvető szerződéseket ne lehessen oly
könnyen megváltoztatni.
Szavazást kért dr. Sárosi István e témában is, így Medgyesi József szavazásra kérte fel a küldötteket,
miszerint a teljes jogú tagok 4/5-e kell az alapszerződések megváltoztatásához. A szavazás
eredménye 32 igen, 1 nem, 0 tartózkodás, tehát a küldöttek elfogadták.
Mandátumvizsgáló bizottság jelentése szerint 1 fő küldött elment 11:15 kor. Így 32 fő küldött maradt.
Dr. Sárosi István a kizárási eljárás folyamatát is kérte, hogy gondolják át a küldöttek.
Takács Ferenc kérte, hogy a méltatlan magatartást és kemping szabályzatot vegyük ki.
Ügyvédnő válaszában elmondta, ha ezeket kivesszük nem lesz rend, nem lesz mi alapján rendet
tartani.
Medgyesi József megkérdezte Dr.Sárosi Istvánt, hogy elfogadja, ha feltételes módban fogalmazzuk
meg?
Dr. Sárosi István válaszában elmondta, hogy a Ptk. szerint akarja.
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Legány Miklós szerint „kizárhatja” - feltételes móddal elfogadható ez a rész is. Medgyesi József
szavazásra kérte a küldötteket, 31 igen, 1 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadták.
Dr. Sárosi István következő felvetése szerint 30%-al lehessen felkerülni a szavazólapra. Medgyesi
József szavazásra kérte a küldötteket, 31 igen, 1 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadták a küldöttek
ezt a javaslatmódosítást.
Dr. Sárosi István kérte, hogy a negatív hangulatkeltés tilalma kerüljön ki.
Legány Miklós javasolta kivenni. FEB–nek és az Elnökségnek jogosultsága van ilyen esetben
közgyűlést összehívni és elmarasztalni.
Medgyesi József szavazásra tette fel, hogy mind a két helyről kerüljön ki, a szavazás eredménye 25
igen, 4 nem, 3 tartózkodás mellett elfogadva.
Dr. Sárosi István a szakértők igénybevételével kapcsolatban tett észrevételt.
Ügyvédnő elmondta, hogy a módosított alapszabályban a szakértői költségeket köteles elfogadtatni a
közgyűléssel. Ügyvédnő javasolta, hogy határozzunk meg egy összeget.
Dr. Sárosi István 400 ezer forintot javasolt. Ezt szavazás nélkül elutasították a küldöttek.
Medgyesi József elmondta, hogy azért választottunk 3 olyan tagot a FEB-be (jogász, könyvelő,
műszaki szakértő), hogy minden területet befogadjon, és minden területhez legyen szakértő.
Legány Miklós javaslata az volt, hogy ne limitáljunk összeg szerint, hanem ha a FEB szükségét látja,
egyeztessen az Elnökséggel, és ha az Elnökség nem fogadja el, akkor a közgyűlésre kell vinni az ügyet.
Ezt a javaslatot a küldöttek egyhangúlag elfogadták.
Medgyesi József ezek után megkérdezte van-e még hozzászólás, javaslat?
Dr. Salát Géza elmondta, hogy nagy a felelőssége a küldötteknek, de közömbös a kemping működése
szempontjából, hogy elfogadjuk-e az alapszabály módosítást. Szerinte március 15-e előtt is be kellett
volna már építeni az új Ptk. szabályzatokat. Szerinte nem lehet, hogy 2 féle tagja legyen az
egyesületnek. Elmondta, hogy ugyan csak az első két oldalt olvasta el, de szerinte teljesen
megegyezik a másfél évvel ezelőtt készülttel. Szerinte rosszat teszünk azzal, ha elfogadjuk.
Ügyvédnő elmondta, hogy olyan Ptk. változásokat hatálybalépés előtt nem lehetett volna beépíteni.
Medgyesi József hozzászólt miszerint már elfogadtuk a módosított Alapszabályt, most csak a
módosításokat kell elfogadnunk, hogy így legyen egységes.
Dr. Sárosi István következő javaslata volt, hogy a FEB ülései ne legyenek nyilvánosak. Szavazásra kérte
Medgyesi József a küldötteket, akik 11:50 perckor a Mandátumvizsgáló bizottság szerint 31 fővel
voltak jelen, mert egy küldött távozott.
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A küldöttek szavaztak arról, hogy a FEB ülések nyilvánosak legyenek, 24 igen, 3 nem és 4 tartózkodás
mellett elfogadták ezt a javaslatmódosítást.
Drenovits László megkérdezte, hogy miért nem a FEB tagok választhatják meg a FEB elnököt?
Medgyesi József elmondta, hogy ezt megírtuk a kézhez adott javaslatokban, miszerint egységes
legyen a FEB és az Elnökség kötelezettsége és jogai, vagyis ha az elnököt sem az elnökség tagjai
választják meg, hanem közgyűlése akkor a FEB elnököt is a közgyűlése válassza meg. Arra kérte a
küldötteket, hogy szavazzák meg, hogy a FEB elnököt a közgyűlés válassza-e meg? 16 igen,13 nem, 2
tartózkodás mellett megszavazták a küldöttek, hogy a FEB elnökét is a közgyűlés válassza meg.
Ezek után nem volt több hozzászólás, javaslat, így Medgyesi József megkérte a küldötteket, hogy
szavazzanak a módosított Alapszabály elfogadásáról. Tehát a kiküldött, írásban és szóban is
benyújtott javaslatokkal együtt, a Ptk.–val összhangban, dr. Sárosi István módosítási javaslatait is
beépítve kéri a szavazást
Mandátumvizsgáló bizottság szerint 31 fő küldött fog szavazni.
Szavazás: 30 igen, 1 nem, 0 tartózkodás mellett a küldöttek elfogadták az MNE módosított
Alapszabályát.
2/2014. (V24.) MNE Rendkívüli küldöttközgyűlésének határozta
a módosított Alapszabály elfogadásáról
A Küldöttközgyűlés a meghívó mellékleteként csatolt, módosításokkal egységes szerkezetben
foglalt alapító okiratban szereplő módosításokat, amelyek vastag, dőlt, aláhúzott betűvel kerültek
jelzésre, valamint a tagok módosítási javaslatait, indítványait és ezáltal a
módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű alapító okiratot elfogadja és felhatalmazza a
Galavits, Ábrahám & Kondacs Ügyvédi Irodát (eljáró ügyvéd: dr Galavitsné dr Ábrahám Krisztina,
székhely: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 65. IV/1) az adott alapító okirat ellenjegyzésére,
valamint a Bíróság előtti eljárásra, az okiratok benyújtására, az Egyesület Bíróság előtti
képviseletére az ügyvédi törvényben rögzítetteknek megfelelően.
Az elfogadással egyidejűleg, tekintettel az alapszabály módosítás rendelkezéseire is, a
Küldöttközgyűlés akként határoz, hogy a Magyar Naturisták Egyesülete a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban működik tovább.
A Küldöttközgyűlés felhatalmazza továbbá a Galavits, Ábrahám & Kondacs Ügyvédi Irodát (eljáró
ügyvéd: dr Galavitsné dr Ábrahám Krisztina, székhely: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 65. IV/1),
hogy a közhasznú jogállás megszerzése, fenntartása érdekében, a 2011. évi CLXXV törvény
rendelkezéseinek megfelelően, a Bíróság irányába benyújtsa, a Bíróság előtt képviselje az
Egyesületet az ügyvédi törvényben rögzítetteknek megfelelően.

5

Magyar Naturisták Egyesülete
Székhely, levelezési cím: 2337 Délegyháza, Naturista part 1318
Medgyesi József megköszönte a küldöttek munkáját és gratulált az új Alapszabályunk elfogadásához.
Ezt követően az ülést lezárta.

Délegyháza, 2014. május 24.

Levezető elnök: Medgyesi József

………………………………………………………………….

Jegyzőkönyv hitelesítők: Legány Miklós és Makk Zsolt ……………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………..

Jegyzőkönyv elválaszthatatlan részre a jelenléti ív és az ülés előtt kiosztott „módosító javaslatok”.
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