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a Magyar Naturisták Egyesületének elnökségi határozatai 

MNE Elnökségi ülések 
dátumai  

MNE elnökségi határozatok 

2016.szeptember 3. III. 
negyedévi 
MNE Elnökségi  ülés 
határozata 

6/2016. (09.03) Elnökségi határozat:  

Az elnökség meghallgatta Andrási György előterjesztését annak tárgyában, hogy 

2016.10.31-ig új elnököt kell választani, és 4 igen szavazattal megszavazta a 
Rendkívüli Közgyűlés összehívását 2016. október végére.   

Takaró Szilvia MNE Elnök 

2016.szeptember 3. III. 
negyedévi 
MNE Elnökségi  ülés 
határozata 

5/2016. (09.03) Elnökségi határozat:  

Az elnökség meghallgatta Takaró Szilvia és  Jónás Gábor  rövid összefoglalóját az MNE 
2016. évi rendezvényeiről és 4 igen szavazattal elfogadta. 
 

Takaró Szilvia MNE Elnök 

2016.szeptember 3. III. 
negyedévi 
MNE Elnökségi  ülés 
határozata 

4/2016. (09.03) Elnökségi határozat:  

Az elnökség négy igen szavazattal megszavazta, hogy támogatja a tagság 

állásfoglalásának megszerzését a NOK többségi tulajdon kivásárlásának tárgyában. 

 

Takaró Szilvia MNE Elnök 

2016.szeptember 3. III. 
negyedévi 
MNE Elnökségi  ülés 
határozata 

3/2016. (09.03) Elnökségi határozat:  

Az elnökség és a jelenlévők meghallgatták Medgyesi József és Szabó Zoltán 

beszámolóját a NOK-nál 2016-ban folyó beruházásokról és 4 igen szavazattal 

elfogadták  

 

Takaró Szilvia MNE Elnök 

2016.szeptember 3. III. 
negyedévi 
MNE Elnökségi  ülés 
határozata 

2/2016. (09.03) Elnökségi határozat:  

Az elnökség és a jelenlévők meghallgatták Andrási György beszámolóját A NOK 

2016.01-07 havi gazdasági eredményének értékeléséről és 4 igen szavazattal 

elfogadták.  

Takaró Szilvia MNE Elnök 
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2016.szeptember 3. III. 
negyedévi 
MNE Elnökségi  ülés 
határozata 

1/2016. (09.03) Elnökségi határozat:  

Az elnökség és a jelenlévők meghallgatták Andrási György beszámolóját az MNE 2016 

01-07 havi gazdasági eredményének értékeléséről és 4 igen szavazattal elfogadták. 

Takaró Szilvia MNE Elnök 

2016.június 25. II. 
negyedévi 
MNE Elnökségi  ülés 
határozata 

5/2016. (VI.25) Elnökségi határozat:  

Az elnökség és a jelenlévők meghallgatták Takaró Szilvia előterjesztését a 

zöldhulladék és a lomtalanítás rendjéről - mely szerint a lomokat, a zöld hulladékokat 

a konténerek mellé kell elhelyezni vasárnap estétől csütörtök estig, az összegyűjtött 

faleveleket és a fűnyírás következtében keletkezett feldarabolt füvet be kell zsákolni - 

és 5 igen szavazattal elfogadták. 

Takaró Szilvia MNE Elnök 

2016.június 25. II. 
negyedévi 
MNE Elnökségi  ülés 
határozata 

4/2016. (VI.25) Elnökségi határozat:  

Az elnökség és a jelenlévők meghallgatták Andrási György és Takaró Szilvia 

beszámolóját a NOK 2016. évi beruházási tervének módosulásáról és 5 igen 

szavazattal elfogadták.  

Takaró Szilvia MNE Elnök 

2016.június 25. II. 
negyedévi 
MNE Elnökségi  ülés 
határozata 

3/2016. (VI.25) Elnökségi határozat:  

Az elnökség és a jelenlévők meghallgatták Takaró Szilvia beszámolóját  az MNE 2016. 

évben megtartott rendezvényeinek elemzéséről és 5 igen szavazattal elfogadták.  

Takaró Szilvia MNE Elnök 

2016.június 25. II. 
negyedévi 
MNE Elnökségi  ülés 
határozata 

2/2016. (VI.25) Elnökségi határozat:  

Az elnökség és a jelenlévők meghallgatták Andrási György beszámolóját a NOK 2016. 

év 1-5 havi eredményéről és 5 igen szavazattal elfogadták.  

Takaró Szilvia MNE Elnök 

2016.június 25. II. 
negyedévi 
MNE Elnökségi  ülés 
határozata 

1/2016. (VI.25) Elnökségi határozat:  

Az elnökség és a jelenlévők meghallgatták Andrási György beszámolóját az MNE 2016. 

év 1-5 havi eredményéről, összehasonlításáról az üzleti tervvel és a NOK üzletrész 

vásárlási szerződés alapján történő törlesztésről, és 5 igen szavazattal elfogadták. 

Takaró Szilvia MNE Elnök 

2016. március 19. 
MNE elnökségi 
határozata 

11/2016. (III. 19.) Elnökségi határozata 
 
A NOK bérlők villamos energia fogyasztásának számlázása tekintetében az elnökség a 
változást javasolt. Ennek jegyében a számlázási technika megváltoztatását jogszabályi 
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előírások tették szükségessé. A tagokat ez a változás csak annyiban érinti, hogy az 
eddigiektől eltérően külön számlán tüntetjük fel az lakók áramdíját, és külön szálán az 
egyéb közműdíjakat, melyeket eddig is az áramfogyasztás arányában állapítottunk 
meg. Ez a változás a lakosságot anyagilag nem érinti. Az eddigi számlázási 
megváltoztatására tett alelnöki javaslatot az elnökség egyhangúlag támogatta és 
elfogadta. 
 
Takaró Szilvia MNE Elnök 

2016. március 19. 
MNE elnökségi 
határozata 

10/2016. (III. 19.) Elnökségi határozata 
A NOK bérleti díjak és a MNE alap és támogatói tagdíjak befizetési időpontjának 
megváltoztatására irányuló alelnöki előterjesztést a következő módosításokkal 3 igen 
szavazattal és egy tartózkodással (Györkefalvi Róbert) fogadta el:  
A NOK területbérleti díj, 28 000 Ft. befizetési határideje 2017. január 31. A NOK  
személyi bérletek befizetési határideje 2017. február 28. A határozat visszavonásig 
érvényes 
Az előterjesztéssel ellentétben az MNE tagdíjak befizetési határideje változatlan 
marad, vagyis a teljes jogú tagdíj első részlete -106 000 Ft. - minden év április 30. A 
teljes jogú tagdíj második részlete – 40 000 Ft. minden év december 10. Azonban 
lehetőséget adunk, hogy a tagság a befizetési határidő előtt az MNE tagdíjakat 
részletekben is fizethesse.   
 
 
 
Takaró Szilvia MNE Elnök 

2016. március 19. 
MNE elnökségi 
határozata 

9/2016. (III. 19.) Elnökségi határozata 
Az MNE tisztségviselőinek lemondásáról, felmentéséről, új tisztségviselők 
választásáról szóló elnöki beszámolót az elnökség 4 igen szavazattal elfogadta. 
 
 
 
Takaró Szilvia MNE Elnök 

2016. március 19. 
MNE elnökségi 
határozata 

8/2016. (III. 19.) Elnökségi határozata 
Az MNE Alapszabályának módosítására irányuló, az MNE alelnökének 
előterjesztésében elhangzott javaslatot az elnökség 3 igen szavazattal és 1 
tartózkodással (Györkefalvi Róbert) elfogadta. 
 
 
 
Takaró Szilvia MNE Elnök 

2016. március 19. 
MNE elnökségi 
határozata 

7/2016. (III. 19.) Elnökségi határozata 
A NOK-nál 2016-ban megvalósítandó beruházásokról alelnöki előterjesztést az 
elnökség 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Györkefalvi Róbert) elfogadta. 
 
 
 
Takaró Szilvia MNE Elnök 
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2016. március 19. 
MNE elnökségi 
határozata 

6/2016. (III. 19.) Elnökségi határozata 
A NOK 2015. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztató, valamint a NOK 2016. évi üzleti 
tervének alelnöki bemutatását az elnökség 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
(Györkefalvi Róbert) elfogadta. 
 
 
 
Takaró Szilvia MNE Elnök 

2016. március 19. 
MNE elnökségi 
határozata 

5/2016. (III. 19.) Elnökségi határozata 
A NOK-nál 2014-2015. évben megvalósított beruházásokról szóló alelnöki 
előterjesztést, továbbá a NOK fejlődéséről adott számadati tájékoztatást az elnökség 
4 igen szavazattal elfogadta. 
 
 
 
Takaró Szilvia MNE Elnök 

2016. március 19. 
MNE elnökségi 
határozata 

4/2016. (III. 19.) Elnökségi határozata 
Az MNE módosított Szervezeti és Működési Szabályzatának előterjesztését az 
elnökség 4 igen szavazattal elfogadta, s az SZMSZ a Közgyűlés elfogadása után lép 
majd érvénybe. 
 
 
 
Takaró Szilvia MNE Elnök 

2016. március 19. 
MNE elnökségi 
határozata 

3/2016. (III. 19.) Elnökségi határozata 
Az MNE 2016. évi rendezvényeiről (rendezvénytervről) szóló elnöki előterjesztést az 
elnökség tagjai 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Györkefalvi Róbert) elfogadták. 
 
 
 
Takaró Szilvia MNE Elnök 

2016. március 19. 
MNE elnökségi 
határozata 

2/2016. (III. 19.) Elnökségi határozata 
Az MNE 2016. évi gazdasági tervéről szóló alelnöki előterjesztést az elnökség tagjai 3 
igen szavazattal, 1 tartózkodással (Györkefalvi Róbert) elfogadták. 
 
 
 
Takaró Szilvia MNE Elnök 



Határozatok könyve 
a Magyar Naturisták Egyesületének elnökségi határozatai 

 

2016. március 19. 
MNE elnökségi 
határozata 

1/2016. (III. 19.) Elnökségi határozata 
Az elnökség beszámolóját az MNE 2015. évi helyzetéről, az egyesület 
gazdálkodásáról, közhasznúsági jelentésről, továbbá a mérleg illetve eredmény 
kimutatás elfogadását az elnökség tagjai 4 igen szavazattal elfogadták. 
 
 
 
Takaró Szilvia MNE Elnök 
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2015. december 12. 
MNE elnökségi 
határozata 

6/2015. (XII. 12.) Elnökségi határozata 
Az MNE elnökének a NOK 2016. évi díjtáblázatára vonatkozó javaslatát az MNE 
elnöksége három igen és egy nem szavazattal megszavazta. Az MNE elnöke javasolja a 
NOK ügyvezetőjének az előterjesztésben szereplő változások bevezetését. Györkefalvi 
Róbert elnökségi tag jelezte, hogy az előterjesztésben szereplő pontok többségével 
egyetért, egy kivételével, és az Alapszabály ide vonatkozó 5.3.7. paragrafusának c 
pontja alapján különvéleményét zárt borítékban mellékeli, amelyet ebben a 
formában kell megőrizni. 
 
 
 
Takaró Szilvia MNE Elnök 

2015. december 12. 
MNE elnökségi 
határozata 

5/2015. (XII. 12.) Elnökségi határozata 
Az MNE és a NOK szabályzatainak és fontosabb hivatalos iratainak aktualizálása, 
szövegmódosítása a változások, valamint az elmúlt időszak tapasztalatai és történései 
alapján az elnökség 4 fő igen szavazatával került elfogadásra. Mindezzel egyidejűleg 
az MNE Elnöke javasolja a NOK ügyvezetőjének a fentiekben tárgyalt normák 
megfontolását és a szabályzatok kiegészítését, kijavítását.   
 
 
 
Takaró Szilvia MNE Elnök 

2015. december 12. 
MNE elnökségi 
határozata 

4/2015. (XII. 12.) Elnökségi határozata 
Az MNE Elnökség jelenlévő tagjai (4 fő igen szavazattal) egyhangúan megszavazták, 
hogy az MNE a NOK többségi tulajdonára vonatkozó törlesztés céljából 6 millió 
forintot utaljon át a többségi tulajdonosoknak. 
 
 
 
Takaró Szilvia MNE Elnök 

2015. december 12. 
MNE elnökségi 
határozata 

3/2015. (XII. 12.) Elnökségi határozata 
A NOK év végi pénzügyi helyzetének javítására irányuló MNE alelnöki javaslatát az 
elnökség egyhangúlag elfogadta. Az elnökség célja az, hogy a jövőben a januári bérleti 
díjak befizetése ne kérés, hanem előírás legyen, aminek segítségével 
kiegyenlíthetjük a NOK bevételeinek folyamatosságát. 
 
 
 
Takaró Szilvia MNE Elnök 

2015. december 12. 
MNE elnökségi 
határozata 

2/2015. (XII. 12.) Elnökségi határozata 
A NOK és az MNE pénzügyi helyzete 2015. december 12-én. Döntés az MNE-nek a 
NOK részére adott tulajdonosi hitel törlesztéséről szóló előterjesztést az elnökség 
négy igen szavazattal elfogadta, arra alapozva, hogy a NOK és az MNE jól 
gazdálkodott a befolyt pénzekkel, és az év végi eredmények a könyvelési adatok 
szerint is jók lesznek. Ennek alapján - hogy az MNE tudjon törleszteni a többségi 
tulajdonosoknak - a NOK 1 millió forintot visszafizet az MNE-nek. 
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Takaró Szilvia MNE Elnök 

2015. december 12. 
MNE elnökségi 
határozata 

1/2015. (XII. 12.) Elnökségi határozata 
A NOK 2016. évi beruházási programjának előzetes tárgyalása során a takarékossági 
elveket és a jövő évi gazdasági tervet figyelembe véve, a szükséges módosításokat 
elvégezve az elnökség a 2016. évi első negyedévi elnökségi ülésen kíván végleges 
döntést hozni. A fentiek alapján az elnökség 4 igen szavazattal elfogadta a NOK 2016. 
évi beruházási programtervezetét. 
 
 
 
Takaró Szilvia MNE Elnök 

2015. október 22. 
MNE elnökségi 
határozata 

1/2015. (X. 22.) Elnökségi határozata 
Téli belépés a kempingbe 
A téli szezon ideje alatt minimális a bérlőtársaink részéről a kempinglátogatás, 
szolgáltatásaink nagy része ez időszak alatt szünetel, korlátozott a vízszolgáltatás, a 
fürdési és WC lehetőség. A területbérlőkön kívül más vendégeket ez idő alatt nem 
fogadunk. A kemping biztonsága, bérlőtársaink hátrahagyott értékeinek 
vagyonvédelme szempontjából erősen kívánatos, hogy idegen személyek szabadon 
ne kószáljanak a kemping területén. 
A fentiekkel ellentétben egyes területbérlő tagtársaink téli szezon időszaka alatt is 
szívesen fogadnának és vendégelnének meg bérlői telkükön baráti társaságot, 
családtagot, hozzátartozót. Ezzel kapcsolatban az alábbi döntést hoztuk: 
A területbérlő (teljes jogú tag) és bejelentett (személyi bérlettel rendelkező) 
hozzátartozója, bérlőtársa a téli szezon ideje alatt is fogadhat vendéget, látogatót az 
alábbi rendnek megfelelve: 
- látogatókat, vendégeket kizárólag a kempingben személyesen benntartózkodó 
területbérlő, illetve ahhoz bejelentett, személyi bérlettel rendelkező hozzátartozója 
fogadhat; 
- a látogatót, vendéget a területbérlő (vagy bérlőtársa) személyesen fogadja 
érkezésekor a portán, be- és kikíséri vendégeit kaputól-kapuig; 
- a vendég (-ek) személyi igazolványaikkal igazolják magukat, nevüket és szig. 
számukat a portás naplójában rögzíti belépésük és távozásuk időpontjával 
egyetemben; 
- a fogadott vendég kizárólag a területbérlő bérlői telkén tartózkodhat, a kemping 
egyéb területeit csak a bérlővel együtt látogathatja; 
- a vendégeknek, látogatóknak téli időszak során belépőjegyet nem kell fizetniük, 
miután a kemping sem nyújt szolgáltatást ez idő alatt. 
Amennyiben a fenti szabályozást nem tartják be, az idegen személyek 
mozgáskorlátozását tartalmazó rendelkezést a kempingben megsértik, abban az 
esetben a szabály ellen vétő személy (-ek) azonnal hatállyal eltávolítható (-k) a 
kempingből, a vendéglátó ellen pedig fegyelmi vizsgálat kerül lefolytatásra. 
A téli szezon ideje alatt – november 1-től március 31-ig - a kempingbiztonság, a 
területbérlőink hátrahagyott javainak védelme kiemelt feladatot jelent és 
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megnövekedett terhet ró a kemping alkalmazotti állományára. Számukra meg lett 
határozva az időszakos járőrözés a kemping meghatározott területein. Amennyiben 
járőrözési időszakban a portaszolgálat nem tartózkodik az épületben, kérjük, hogy a 
megadott (és kerítésre felfüggesztett) mobiltelefonszámon szíveskedjetek felhívni, s 
járőrtevékenységét félbeszakítva azonnal vissza fog térni a portára. 
Az állandó portások megnövekedett igénybevételére és biztonsági okokra tekintettel 
a téli időszak alatt 22:00 – 06:00 óra között a kempingbe belépni illetve távozni csak 
alapos indokkal, és előre egyeztetett időpontban lehetséges. Egyéb estekben a portás 
a kaput nem nyithatja ki. Ebből következik, hogy a bérlők vendégeinek belépése, 
illetve távozása ebben az időszakban szintén nem lehetséges. 
A telepvezető szabadnapjai a téli időszakban csütörtökön és vasárnap lesznek. 
Tisztelettel kérjük, hogy ezeken a napokon senki sem zavarja meg a pihenését. 
 
 
 
 
Takaró Szilvia MNE Elnök 

2015. szeptember 12. 
III. negyedéves MNE 
elnökségi ülés 
határozata 

8/2015. (IX. 12.) Elnökségi határozata 
Az 5/2015 (VI.27.) Elnökségi határozat visszavonását az elnökség 4 igen szavazattal és 
1 tartózkodással (Marczy Attila) jóváhagyta. 
 
 
 
Takaró Szilvia MNE Elnök 

2015. szeptember 12. 
III. negyedéves MNE 
elnökségi ülés 
határozata 

7/2015. (IX. 12.) Elnökségi határozata 
Az elnökség és a tagság meghallgatta a beruházási ötleteket és az ezzel kapcsolatos 
hozzászólásokat. Az elnökség a decemberi elnökségi ülésre összeállítja az ötletek 
prioritási sorrendjét és kinevezett felelősökkel elvégzi a költségvetési előkészítést 
Ennek alapján a közgyűlésen egy beruházási programot terjeszt elő a megfelelő 
pénzügyi alátámasztással. 
 
 
 
Takaró Szilvia MNE Elnök 

2015. szeptember 12. 
III. negyedéves MNE 
elnökségi ülés 
határozata 

6/2015. (IX. 12.) Elnökségi határozata 
Az elnökség és a jelenlévők meghallgatták Andrási György javaslatát NOK üzletrész 
vásárlási szerződés év végén aktuális törlesztő részletének előre hozására. 4 igen 
szavazattal, 1 tartózkodással (Marczy Attila) a törlesztés összegét a 7mFt – ban 
határozták meg. 
 
 
 
Takaró Szilvia MNE Elnök 

2015. szeptember 12. 
III. negyedéves MNE 
elnökségi ülés 

5/2015. (IX. 12.) Elnökségi határozata 
Az elnökség és a jelenlévők meghallgatták Andrási György beszámolóját és 4 igen 
szavazattal, 1 tartózkodással (Marczy Attila) elfogadták MNE és a NOK aktuális 
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határozata pénzügyi helyzetének bemutatásával és a két cég pénzügyi állapotának év végi 
becslésével kapcsolatos elemzését. 
 
 
 
Takaró Szilvia MNE Elnök 

2015. szeptember 12. 
III. negyedéves MNE 
elnökségi ülés 
határozata 

4/2015. (IX. 12.) Elnökségi határozata 
Az elnökség és a jelenlévők meghallgatták Andrási György beszámolóját és 4 igen 
szavazattal, 1 tartózkodással (Marczy Attila) elfogadták az NOK év végi eredményének 
becslésére vonatkozó elemzését. 
 
 
 
Takaró Szilvia MNE Elnök 

2015. szeptember 12. 
III. negyedéves MNE 
elnökségi ülés 
határozata 

3/2015. (IX. 12.) Elnökségi határozata 
Az elnökség és a jelenlévők meghallgatták Andrási György beszámolóját és 4 igen 
szavazattal, 1 tartózkodással (Marczy Attila) elfogadták a NOK 1-8 havi eredményének 
értékelésével kapcsolatos elemzését, melyet a könyvelési adatok alapján terjesztett 
elő. 
 
 
 
Takaró Szilvia MNE Elnök 

2015. szeptember 12. 
III. negyedéves MNE 
elnökségi ülés 
határozata 

2/2015. (IX. 12.) Elnökségi határozata 
Az elnökség és a jelenlévők meghallgatták Andrási György beszámolóját és 4 igen 
szavazattal, 1 tartózkodással (Marczy Attila) elfogadták az MNE év végi 
eredményének becslésére vonatkozó elemzését. 
 
 
 
Takaró Szilvia MNE Elnök 

2015. szeptember 12. 
III. negyedéves MNE 
elnökségi ülés 
határozata 

1/2015. (IX. 12.) Elnökségi határozata 
Az elnökség és a jelenlévők meghallgatták Andrási György beszámolóját és 4 igen 
szavazattal, 1 tartózkodással (Marczy Attila) elfogadták az MNE 1-8 havi 
eredményének értékelésével kapcsolatos elemzését, melyet a könyvelési adatok 
alapján terjesztett elő. 
 
 
 
Takaró Szilvia MNE Elnök 

2015. augusztus 19. 
MNE elnök határozata 

1/2015. (VIII. 19.)  sz. határozata 
az MNE Alapszabálya 6. §-a, valamint azzal összhangban az MNE Fegyelmi Szabályzata 
1/e. pontja alapján 3 tagú Fegyelmi Tanácsot jelölt ki. 
Az MNE Fegyelmi tanácsának 
elnöke: Györkefalvi Róbert, 
  tagjai: Lénárt Géza és 
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              Jónás Gábor. 
A Fegyelmi Tanács munkájának előkészítéséért, jogszerű és zavartalan 
feladatvégzésének feltételeinek biztosításáért az MNE Fegyelmi Tanács elnökét jelölte 
ki. 
A Fegyelmi Tanács 2015. augusztus 29-én, 10:30 órai kezdettel az MNE irodában 
kezdje meg munkáját. 
 
 
 
Takaró Szilvia MNE Elnök 

2015. július 22. 
MNE elnök határozata 

1/2015. (VII. 22.) sz. határozata 
az MNE Alapszabálya 6. §-a, valamint azzal összhangban az MNE Fegyelmi Szabályzata 
1/e. pontja alapján 3 tagú Fegyelmi Tanácsot jelölt ki. 
Az MNE Fegyelmi tanácsának 
elnöke: Györkefalvi Róbert, 
  tagjai: Takács Ferenc és 
              Jónás Gábor. 
A Fegyelmi Tanács munkájának előkészítéséért, jogszerű és zavartalan 
feladatvégzésének feltételeinek biztosításáért az MNE Fegyelmi Tanács elnökét jelölte 
ki. 
A Fegyelmi Tanács 2015.  július 25-én, 09:00 órai kezdettel az MNE irodában kezdje 
meg munkáját. 
 
 
 
Takaró Szilvia MNE Elnök 

2015. július 03. 
MNE alelnök 
határozata 

1/2015. (VII. 03.) sz. határozata 
az MNE Alapszabálya 6. §-a, valamint azzal összhangban az MNE Fegyelmi Szabályzata 
1/e. pontja alapján 3 tagú Fegyelmi Tanácsot jelölt ki. 
Az MNE Fegyelmi tanácsának  
elnöke: Szabó Zoltán, 
  tagjai: Vida József János és 
              Bathó Endre teljes jogú MNE tagok. 
A Fegyelmi Tanács munkájának előkészítéséért, jogszerű és zavartalan 
feladatvégzésének feltételeinek biztosításáért a fegyelmi ügyekért felelős Györkefalvi 
Róbert elnökségi tagot jelölte ki. 
A Fegyelmi Tanács 2015. július 11-én, szombaton, 09:30 órai kezdettel az MNE 
irodában kezdje meg munkáját. 
 
 
 
Takaró Szilvia MNE Elnök 

2015. június 27. 
II. negyedéves MNE 
elnökségi ülés 
határozata 

5/2015 (VI.27.) Elnökségi határozata 
Az MNE Elnöksége felkéri a Felügyelő Bizottságot, hogy maga vizsgálja felül dr. Sárosi 
István kijelentését és váltsa le őt a FEB Elnöki pozíciójából. Amennyiben a FEB ezt nem 
teszi meg a 2015. július 11-ére tervezett FEB ülés végéig, akkor az Elnökség rendkívüli 
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MNE Közgyűlés összehívását fogja kezdeményezni a dr. Sárosi István FEB tagságából 
történő visszahívása érdekében. 
A határozatot az Elnökség egyhangúan megszavazta. 
 
 
 
Takaró Szilvia MNE Elnök 

2015. június 27. 
II. negyedéves MNE 
elnökségi ülés 
határozata 

4/2015 (VI.27.) Elnökségi határozata 
NAMASZ delegáltként az MNE Elnöksége a következő személyeket jelöli ki: Takaró 
Szilvia, Marczy Attila, Vida József 
A határozatot az Elnökség egyhangúan megszavazta. 
 
 
 
Takaró Szilvia MNE Elnök 

2015. június 27. 
II. negyedéves MNE 
elnökségi ülés 
határozata 

3/2015 (VI.27.) Elnökségi határozata 
A kemping területén a maximális sebesség 20 km/h. A sebességhatár átlépése esetén 
figyelmeztetés adható, többszöri szabálytalanság, vagy a sebesség jelentős (50%) 
túllépése esetén a gépjármű minimum 1 hétre kitiltható a kemping területéről és a 
rendszáma kifüggesztésre kerül a portán. A gépjárművek sebességét a rendészet 
időszakosan sebességmérő eszközzel méri, a mérési eredményt és a rendszámot 
regisztrálja. A gyorshajtás megállapításához a rendészet által mért és 
jegyzőkönyvezett sebesség vagy mérés nélkül két tanú igazolása szükséges. A 
motoros sporteszközök (pl. quad) sport céljából a kempingben nem használhatók. 
Felkérjük a gépjármű tulajdonosokat, hogy törekedjenek a gépkocsi használat 
csökkentésére a pihenni vágyók érdekében és amennyiben megoldható válasszák a 
gyalogos vagy kerékpáros közlekedést. 
A határozatot az Elnökség egyhangúan megszavazta. 
 
 
 
Takaró Szilvia MNE Elnök 

2015. június 27. 
II. negyedéves MNE 
elnökségi ülés 
határozata 

2/2015 (VI.27.) Elnökségi határozata 
Zajjal járó tevékenységet (építkezés, karbantartás, motoros fűnyírás, stb.) főidényben 
hét közben 08:00 – 20:00 között, hétvégén szombaton 08:00 – 12:00 között lehet 
végezni. Vasárnap és ünnepnapokon zajjal járó tevékenység nem végezhető. A 
karbantartási feladatokat, de főleg építkezést lehetőség szerint elő- és utóidényben 
szeptember 1 – május 30 között kell végezni. Amennyiben mégis szükséges 
főidényben zajjal járó tevékenységet végezni a hétvégén, erre kivételesen a NOK 
Üzemeltetés adhat jóváhagyást. 
A határozatot az Elnökség egyhangúan megszavazta. 
 
 
 
Takaró Szilvia MNE Elnök 

2015. június 27. 1/2015 (VI.27.) Elnökségi határozata 
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II. negyedéves MNE 
elnökségi ülés 
határozata 

A bérlői helyeken történő hangosnak minősülő házibulik tarthatók 24:00 óráig, utána 
a zenét le kell kapcsolni. A továbbiakban ügyelni kell arra, hogy hangos beszéd sem a 
szomszédokat sem a tó túlpartján lévőket ne zavarja. Lehetőség szerint legyen 
előzetes egyeztetés a közvetlen szomszédokkal is. Ez a szabályozás csak a nagyobb 
hangerővel, zajjal járó bérlői eseményekre vonatkozik, tehát természetesen nem 
vonatkozik a születésnapokra, baráti összejövetelekre, gyerekzsúrokra, stb., ami nem 
jár nagyobb zajjal. 
A határozatot az Elnökség egyhangúan megszavazta. 
 
 
 
Takaró Szilvia MNE Elnök 

2015. június 17. 
MNE alelnök 
határozata 

1/2015. (VI. 17.) sz. MNE alelnöki határozat értelmében az MNE Alapszabálya 6. §-a, 
valamint azzal összhangban az MNE Fegyelmi Szabályzata 1/e. pontja alapján 3 tagú 
Fegyelmi Tanácsot jelölt ki. 
Az MNE Fegyelmi tanácsának  
elnöke: Medgyesi József, 
  tagjai: Vida József János és 
              Takács Ferenc teljes jogú MNE tagok. 
A Fegyelmi Tanács munkájának előkészítéséért, jogszerű és zavartalan 
feladatvégzésének feltételeinek biztosításáért a fegyelmi ügyekért felelős Györkefalvi 
Róbert elnökségi tagot jelölte ki. 
A Fegyelmi Tanács 2015. június 27-én, 09:00 órai kezdettel az MNE irodában 
megkezdi munkáját.  
 
 
 
Takaró Szilvia MNE Elnök 

2015. március 31. 
I. negyedéves MNE 
elnökségi ülés 
határozata 

8/2015. (III. 31.) sz. MNE elnökségi határozata értelmében  az Elnökség egyhangúlag 
elfogadta a a rendezvények 700 e Ft keretösszegének Közgyűlés elé terjesztését. 

2015. március 31. 
I. negyedéves MNE 
elnökségi ülés 
határozata 

7/2015. (III. 31.) sz. MNE elnökségi határozatában az Elnökség egyhangúlag elfogadta 
a NOK többségi tulajdonosainak fizetendő törlesztőrészlet Közgyűlés elé terjesztését. 
 
 

2015. március 31. 
I. negyedéves MNE 
elnökségi ülés 
határozata 

6/2015. (III. 31.) sz. MNE elnökségi határozat alapján az  Elnökség 2 igen szavazattal, 2 
tartózkodás mellett elfogadta a NOK 2015. évi gazdasági tervét és egyhangúlag 
megszavazta a beruházásra fordítható összeg tájékoztatójának Közgyűlés elé 
terjesztését. 

2015. március 31. 
I. negyedéves MNE 
elnökségi ülés 
határozata 

5/2015. (III. 31.) sz. MNE elnökségi határozat értelmében  az Elnökség egyhangúlag 
elfogadta a NOK 2014. évi beszámoló tájékoztatójának Közgyűlés elé terjesztését. 

2015. március 31. 
I. negyedéves MNE 

4/2015. (III. 31.) sz. MNE elnökségi határozatában az Elnökség 2 igen és 2 tartózkodás 
mellett elfogadta az MNE 2015. évi költségvetésének Közgyűlés elé terjesztését. 
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elnökségi ülés 
határozata 

2015. március 31. 
I. negyedéves MNE 
elnökségi ülés 
határozata 

3/2015. (III. 31.) sz. MNE elnökségi határozata értelmében az  Elnökség egyhangúlag 
elfogadta az MNE 2014. évi beszámolójának Közgyűlés elé terjesztését. 

2015. március 31. 
I. negyedéves MNE 
elnökségi ülés 
határozata 

2/2015. (III. 31.) sz. MNE elnökségi határozata alapján, a soron következő MNE 
közgyűlésen támogatólag ismételten napirendre kívánja az elnökség helyezni a 
NAMASZ-hoz való csatlakozás kérdését.  

2015. március 31. 
I. negyedéves MNE 
elnökségi ülés 
határozata 

1/2015. (III. 31.) sz. MNE elnökségi határozata szerint az VI-os tavi 
horgászegyesülettel történő jövőbeni együttműködés, korrekt kapcsolattartás és 
harmonikus együttélés biztosítása érdekében az V-ös tavon horgászó naturista 
tagtársaink állami horgászengedély birtokában és hozzájárulás megfizetése ellenében 
horgászhatnak majd csak a szerződés megkötését követően.  

2014. december 21. 
MNE elnökségi 
határozat 

1/2014. (XII. 21.) sz. MNE elnökségi határozata a kedvezményes terület és 
személybérlet fizetési lehetőség biztosításáról 2015. évre 
Azok a tagtársaink, akik a 40.000 Ft-os tagdíj részletet már befizették és a 
területbérletüket, valamint a hozzá tartozó személybérletüket 2015. január 31-ig 
befizetik, azok ezt a 
2014 évben megszokott díjtételekkel tehetik. 
A kedvezmény csak azokra vonatkozik, akik a terület és személybérletüket együtt 
fizetik be 2015. január hónap 31-ig. 

2014. november 30. 
MNE elnökségi 
határozat 

2/2014. (XI. 30.) sz. MNE elnökségi határozat. 
Fürdés, mosás télen a portán 
A téli időszakban a kempingben lakó MNE tag bérlők közül igénybejelentés érkezett a 
portán történő fürdésre 
és mosásra. Tekintettel arra, hogy a portán felhasznált meleg vizet és áramot a NOK 
közösségi pénzből fizeti, az 
egyéni használatot szabályozni szükséges. A NOK döntésének megfelelően, a fürdés 
után személyenként és 
alkalmanként 200.- Ft fizetendő, a mosógép egyszeri használati díja 500.- Ft. A 
mosógépet csak a portás kezelheti. 
A tusolót minden használó rendben, tisztán kell, hogy átadja illetve a mosóport és 
fürdősampont a használónak 
hoznia kell magával. A szolgáltatásokat naponta 06:00 - 09:00 és 17:00 - 21:00 óra 
között lehet igénybe venni. 

2014. november 30. 
MNE elnökségi 
határozat 

1/2014. (XI. 30.) sz. MNE elnökségi határozat. 
A kemping téli beléptetés rendjéről szóló 2/2014. (X. 27.) sz. MNE elnöki határozatot 
az Elnökség a tagság kérésére megvizsgálta, annak tartalmát felülbírálta és az alábbi 
határozatot fogadta el egyhangúan: 
a téli szezon ideje alatt minimális a bérlőtársaink részéről a kempinglátogatás, 
szolgáltatásaink nagy része ez időszak alatt szünetel, korlátozott a vízszolgáltatás, a 
fürdési és WC lehetőség. A területbérlőkön kívül más vendégeket ez idő alatt nem 
fogadunk. A kemping biztonsága, bérlőtársaink hátrahagyott értékeinek 
vagyonvédelme szempontjából erősen kívánatos, hogy idegen személyek szabadon 
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ne kószáljanak a kemping területén. 
A fentiekkel ellentétben egyes területbérlő tagtársaink téli szezon időszaka alatt is 
szívesen fogadnának és vendégelnének meg bérlői telkükön baráti társaságot, 
családtagot, hozzátartozót. 
A területbérlő (teljes jogú tag) és bejelentett (személyi bérlettel rendelkező) 
hozzátartozója, bérlőtársa a téli szezon ideje alatt is fogadhat vendéget, látogatót az 
alábbi rendnek megfelelve: 
- látogatókat, vendégeket kizárólag a kempingben személyesen benntartózkodó 
területbérlő, illetve ahhoz bejelentett, személyi bérlettel rendelkező hozzátartozója 
fogadhat; 
- a látogatót, vendéget a területbérlő (vagy bérlőtársa) személyesen fogadja 
érkezésekor a portán, be- és kikíséri vendégeit kaputól-kapuig; 
- a vendég (-ek) személyi igazolványaikkal igazolják magukat, nevüket és szig. 
számukat a portás naplójában rögzíti belépésük és távozásuk időpontjával 
egyetemben; 
- a fogadott vendég kizárólag a területbérlő bérlői telkén tartózkodhat, a kemping 
egyéb területén (a ki- és belépés alkalmát nem számítva) szabadon nem mozoghat 
csak a  bérlővel együtt; 
- a vendégnek, látogatónak téli időszak során belépőjegyet nem kell fizetniük, miután 
a kemping sem nyújt szolgáltatást ez idő alatt. 

2014. október 27. 
MNE elnökségi 
határozat 

2/2014. (X. 27.) az MNE elnöksége határozatot hozott a téli szezon ideje alatt 
elrendelt kempingbiztonsági szabályzással kapcsolatban, aminek alapján 2014. 
november 1-jétől a kempingbe kizárólag a területbérlőink (teljes jogú tagok és 
azokhoz állandó tartózkodásra bejelentett pártoló tagok) léphetnek be. Belépési 
jogosultságukat személybérlet felmutatásával igazolják (strandbérlet a téli szezonra 
már nem érvényes). Szervezett egyesületi programokra területbérlettel nem 
rendelkező egyesületi (pártoló) tagjaink az adott rendezvénynél feltüntetett díjszabás 
ellenében vehetnek részt a programon. Nem egyesületi tagok biztonsági okból 
kifolyólag nem nyerhetnek belépést (még látogató jeggyel sem) a kempingbe. 

2014. október 27. 
MNE elnökségi 
határozat 

1/2014. (X. 27.) az MNE elnöksége a portaszolgálat rendjére és működésére 
vonatkozóan a szavazásra jogosult elnökségi tagok (4 fő) egyhangú egyetértésében 
megszavazta és elfogadta „A portaépület rendeltetése, valamint a portaszolgálat 
ellátásának rendje” c. szabályzatot. Annak az érintettek részére történő biztosítására 
azonnali hatállyal az MNE elnöke intézkedést tett. 

2014. szeptember 15. 
MNE elnökségi 
határozat 

1/2014. (IX. 15.) határozatában az MNE Elnöksége meghirdeti a „Hozz egy bérlőt 
akció”-t annak érdekében, hogy a következő szezonban még több fejlesztést tudjon 
az Egyesület és az Üzemeltető megvalósítani, s növelhesse a bevételeket. Ennek 
érdekében meghirdeti a „Hozz egy bérlőt akció”-t, melynek értelmében, aki hoz a 
következő szezonra egy bérlőt, aki befizeti a teljes jogú tagsági díjat, terület és 
személyi bérlet díját, akkor az a bérlő társ kap egy éves személyi bérletet ingyen. 
Alapvető kritérium, hogy a bérlő új legyen, többletbevételt jelentsen a kempingnek, 
korábban még nem bérelt területet nálunk és nem a bérlők családtagjai vagy 
ismerősei közötti egyfajta bérlői cseréről legyen szó. Az akcióban nem vehet részt az 
sem, aki eladja a házát egy új tulajdonosnak, mivel az sem jelent többletbevételt. 

2014. augusztus 3. 
MNE II. negyedéves 

2/2014. (VIII. 3.) az MNE II. negyedéves elnökségi ülése határozatot fogadott el a 
Magyar Naturisták Egyesülete, valamint a NOK ügyvezetőjének támogató 
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elnökségi ülés egyetértésével a Naturista Oázis Kemping életét és működését szabályzó alábbi 
szabályzatok elfogadásáról, s azok közzétételére vonatkozóan: 
- Létesítmény Elhelyezési és Területfejlesztési Szabályok 
- A Magyar Naturisták Egyesülete Fegyelmi Szabályzata 
- MNE Etikai Kódex 
- A Naturista Oázis Kemping Működési Rendje 
- Az MNE társadalmi rendészeti utasítása 
A szavazásra jogosult 3 elnökségi tag a határozatot egyhangúan elfogadta. 

2014. augusztus 3. 
MNE II. negyedéves 
elnökségi ülés 

1/2014. (VIII. 3.) az MNE II. negyedéves elnökségi ülése határozatot fogadott el a 
2014. évi MNE rendezvénytervek finanszírozására biztosított költségvetési 
előirányzatot érintően, a 2014. május 24-i gyereknapi pénzmaradványból 30.000.- Ft 
átcsoportosítására az éves programtervezeten túl megrendezésre kerülő 2015. 
augusztus 16-án (a gladiátor verseny helyébe) megrendezésre kerülő újbóli gyereknap 
finanszírozására.  
A szavazásra jogosult 3 elnökségi tag a határozatot egyhangúan elfogadta. 

2014.május 11. 
Rendkívüli elnökségi 
ülés 

1/2014. (05.11.) MNE Elnökségi Határozata 
a módosított Alapszabály elfogadásáról 

 
Az elnökség 5 igen szavazattal elfogadta a módosított Alapszabályt, és azt a 

küldöttközgyűlés elé terjeszti és javasolja ebben a formában történő elfogadásra. 
 

2/2014. (05.11.) MNE Elnökségi Határozata 

amely, rendkívüli küldöttközgyűlés összehívására vonatkozik. 
 

Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy 2014. május 24-én, de. 10 
órára rendkívüli küldöttközgyűlést hív össze, az Oázis Naturista Kempingbe, a Flóra 

Panzió épületéhez egy napirendi ponttal: Javaslat a módosított Alapszabály 
elfogadására. 

 

2014. április 17. 
Alakuló elnökségi ülés 

1/2014. (IV.17.) MNE Elnökségi határozata 
melyben, az MNE alelnöki posztjának betöltéséről történt szavazás. 

4 igen, 1 tartózkodik, 0 nem szavazás mellett az elnökség elfogadta, hogy az MNE 
alelnöki posztját Andrási György töltse be. 

 
2/2014. (IV.17.) MNE Elnökségi határozata 

amely elnökségi feladatok kiosztásáról, felelősök kijelöléséről szól.  
5 igen, egybehangzó szavazattal az elnökség elfogadta az alábbi feladatokat. 

 
1.Medgyesi József, Elnök 
- elnökségi irányítási feladatok 
- fegyelmi ügyek 
- egyesületi HR feladatok 
- tulajdonosi képviselőként a NOK irányítása 
 
2.Andrási György, Alelnök 
- gazdasági és pénzügyi tervezés, ellenőrzés 
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- közgyűlési anyagok készítése, szervezés 
 
3.Tóth Krisztina, Elnökségi Tag 
- marketing kommunikáció (megosztva MA) 
- nyilvántartások (személyi, tagdíj, területbérlet) koordinálása 
- rendezvényszervezés, ellenőrzés, koordinálás, pü. elszámoltatása 
 
4.Györkefalvi Róbert, Elnökségi Tag 
- társadalmi rendészet irányítása 
- biztonság, vagyonvédelem 
- szabályzatok (megosztva MA) 
- területfejlesztés (megosztva MA) 
 
5.Marczy Attila, Elnökségi Tag 
- marketing kommunikáció (megosztva TK) 
- területfejlesztés (megosztva (GyR) 
- szabályzatok (megosztva GyR) 
- tagi érdekképviselet 

 
3/2014. (IV.17.) MNE Elnökségi határozata 
mely az Elnökség éves ülésrendjéről szól.  

Az elnökség 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az alábbi időpontokat: 
 

április 17.   alakuló elnökségi ülés 
május 24.   elnökségi ülés 
augusztus 2.   elnökségi ülés 
október   első hete 
december 15.                  elnökségi ülése 

 
4/2014. (IV.17) MNE Elnökségi határozata, 

mely szerint az elnökség 5 igen, egybehangzó szavazással elfogadta az MNE üzleti 

tervét, mely e jegyzőkönyv elválaszthatatlan része. 

 
5/2014. (IV.17.) MNE Elnökségi Határozata 

     mely szerint a No Kft. pénzforgalmi és üzlet tervét,mely  e jegyzőkönyv 

elválaszthatatlan része, 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 

 
6/2014. (IV.17.) Elnökségi Határozat 

mely a NO Kft. taggyűlésén történő D5 Holding Kft. eszközeinek kivásárlásának 

jóváhagyásáról szól, miszerint a NOKft. taggyűlésén az MNE elnökének olyan 

jogosítványt engedélyez az MNE Elnöksége, hogy ott úgy nyilatkozhat, Sánta István 

felé, hogy az MNE nem tart igényt a tagi kölcsönének visszafizetésére, de ezt csak 

végső esetben teheti meg az elnök. Ezt a javaslatot 5 igen, egybehangzó szavazattal 

elfogadta az elnökség. 
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7/2014. (IV.17.) Elnökségi Határozat 

amely szerint a NOKft. taggyűlése elé terjesszük be az MNE elnökségének javaslatát 

NOKft. FEB tagjaira vonatkozóan: Makk György és Balog János tagtársainkat 

javasoljuk. A javaslatot 5 igen, egyhangú szavazattal az elnökség elfogadta. 

 

8/2014. (IV.17.) Elnökségi Határozat 

amely szerint a 2013-as évben megkezdett beruházásokat kell először befejezni, 

nagyságrendileg 3.5 M Ft és 3.7 M Ft közötti költségkerettel számolva. 

Feladatokért felelősök: villany, térvilágítás – Andrási György, internet – Medgyesi 

József, hátsó strand, kerítéspótlások – Marczy Attila és Györkefalvi Róbert. 

   A javaslatot 5 igen, egyhangú szavazattal az elnökség elfogadta. 

 

9/2014. (IV.17.) Elnökségi Határozat 

 

amely szerint az alábbi szabályzatokat,  
 

1. A Magyar Naturisták Egyesülete fegyelmi szabályzata 
2. A Naturista Oázis Kemping működési rendje 
3. Az MNE társadalmi rendészeti utasítása 
4. Létesítmény elhelyezési és területfejlesztési szabályok 
5. MNE etikai kódexe, 

 

5 igen, egyhangú szavazattal az elnökség elfogadta és megállapodott abban, hogy 

szezonnyitóig kihirdeti azokat a tagság előtt. 

 

2014. március 11. 
rendkívüli elnökségi 
ülés 

 
Nem született határozat! 

 

2014. február 27.  
Nem született határozat! 

 

2013. december 20. 1/2013. (XII.20) Elnökségi Határozat 
az Elnökség 2:1 arányban megszavazta, hogy MNE tegye meg azt a lépést, hogy szólítsa fel 

a NOKft-t, hogy bontson szerződést a D5 Holding Kft-vel és ezt követően az MNE döntse 
el, kivel óhajtja továbbiakban üzemeltetni a kempinget 

 

2013.szeptember 14.  
Nem született határozat! 

 

2013. május 11.  
Nem született határozat! 
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2013. március 5. 
Rendkívüli elnökségi 
ülés 

 
Nem született határozat! 

 

2013. február 23. 1/2013. (II.23.) sz. MNE Elnökségi Határozata 
Az Elnökség 2013. évre tervezett rendezvényeket és azok költségét, 540.000 ,- Ft 

összegben egyhangúlag elfogadja.  
Az összegben nem szerepel zeneszolgáltatási költség, mert az üzemeltető 

megállapodást kötött Szloboda Gáborral, annak ingyenes biztosításáról, egy jurta 
használatáért. 

Az Elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy az MNE napokra a Pa-dö-dö együttest hívjuk 
meg, maximum 250.000,-Ft díjazásért.  

A határozatot az Elnökség a Küldöttközgyűlés elé terjeszti elfogadásra. 
 

2/2013. (II.23.) sz. MNE Elnökségi Határozata 
Az Elnökség, az MNE 2013. évi költségvetését egyhangúlag az alábbiak szerint 

elfogadja. 
Rendezvényekre 540.000,-Ft, reklámköltségekre 180.000,-Ft és működési költségekre 

230.000,-Ft fordítható. Az MNE költségvetését elfogadásra a küldöttközgyűlés elé 
terjeszti. 

3/2013. (II.23.) MNE Elnökségi Határozata 
mely szerint az MNE Elnöksége egyhangúlag elfogadja, hogy 2013. január 1-től kétfős 

pénzügyi felügyelete legyen az MNE-nek. 
A pénzmozgások ellenőrzését Tóth Attila és Andrási György fogják kontrollálni.  

4/2013. (II.23.) MNE Elnökségi Határozata 
mely szerint az Elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy ASZ módosítására szükség van. 

A munkára 4 tagú munkacsoportot hoz létre, mely következő személyekből áll: 
Andrási György MNE alelnök, dr. Salát Géza MNE Elnökségi tag, Legány Miklós MNE 

FEB tag, Medgyesi József MNE tag. 
A munkacsoportnak 2013. március 5-én, a Rendkívüli Elnökségi ülésen kell 

beszámolnia az elvégzett feladatról. A módosított ASZ-t erre az időpontra ügyvéd felé 
továbbítható állapotba kell hozniuk. 

5/2013. (II.23.) sz. MNE Elnökségi Határozata 
mely szerint az Elnökség az MNE 2013. évi üléstervét az alábbiak szerint egyhangúlag 

elfogadja: 
Február 23. 1. Elnökségi ülés Budapest 

Március 5. Rendkívüli ülés Budapest 
Május 4. 3. Elnökségi ülés Délegyháza 

Augusztus 10. 4. Elnökségi ülés Délegyháza 
Október 12. 5. Elnökségi ülés Budapest 

6/2013. (II.23.) sz MNE Elnökségi Határozat 
 

mely szerint az Elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy  
a Magyar Naturisták Egyesülete éves, rendes küldöttközgyűlésére  

2013. március 24-én, vasárnap 10 órakor kerül sor  
a XI. ker. Budapest, Sztregova u. 3. sz. alatt, a Budai Fonó házában.  
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A küldöttközgyűlés nyílt. 

7/2013. (II.23.) sz. MNE Elnökségi Határozata 
mely szerint az Elnökség egyhangúlag elfogadja és támogatja, hogy Tóth Krisztina és 

dr. Salátné Bocsi Éva társadalmi munkájukat az Elnökség megbízásával végezzék.  
Tóth Krisztina vállalt feladatai a következők: 

• Naturista Hírek szerkesztése 
• Honlap karbantartása, frissítése 
• Hazai és külföldi kommunikáció 

• Tagnyilvántartás vezetése 
• Tagdíjak, adományok nyilvántartása, rendszerezése, könyvelővel kapcsolattartás 

• Rendezvények tervezése, előkészítése 
• Határozatok könyvének vezetése 

dr. Salátné Bocsi Éva vállalt feladata az MNE könyvelése. 

2012.október 6. Nem született határozat! 
 

2012. augusztus 4.  1/2012. (08.04.) Elnökségi határozata 
Mely szabályozza a kemping területén rendezhető diszkót és a magán társaságokban 

folytatott hangos mulatozásokat 
 
Diszkó, csak minden második hétvégén engedélyezett. A zárási időpont éjjel 2 óra.  
Az Elnökség az MNE-n belül felállítja a társadalmi rendészetet, akik feliratos trikókkal 
fognak rendelkezni és joguk van bárkit kivezetni a kempingből, ha az nem tartja be a 
házirendet.  
 
A diszkó nyitvatartási időpontját senkinek nincs joga meghosszabbítani. A magán 
mulatozásoknak olyannak kell lenni, hogy azok ne zavarják a közelben lakók 
nyugalmát. A rendészeknek ezekben az esetekben is joguk van beavatkozni. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

2/2012. (08.04.) Elnökségi ülés határozata 
mely szerint, 

Válayné Ágnes lemondott és nem vállalja tovább az MNE könyvelését. Az Elnökség a 
lemondását elfogadta . Az Elnökségnek két héten belül kell találni egy olyan 
könyvelőt, aki a feladatot elvállalja. 
 
Válayné Ágnes, Tóth Krisztina és Andrási György még egyszer felülvizsgálják az MNE 
pénzügyi helyzetét. Erről részletes kimutatást készítenek. A FEB felülvizsgálja az 
adatokat, úgy számszaki, mint a tervhez való megfelelés alapján is. A vizsgálati 
eredményt 08.25-ig közzéteszi az Elnökség az MNE hírlevélben. 
 
 
 

3/2012. (08.04.) Elnökségi ülés határozata 
Miszerint lemondott Balog János az MNE hivatalosan megválasztott fotósa. 
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Az elnökség megbízta Tóth Krisztinát, hogy a jövőben Szilágyi Tamás szakmai 
segítségével lássa el ezt a feladatot. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4/2012. sz. Elnökségi határozata 
2012. Év Embere cím adományozására 

 
Az elnökség zárt ülésen Medgyesi Józsefet választotta meg az év emberének. A díj 
átadása 2012.08.20-án lesz. 

2012. június 22. 
Rendkívüli elnökségi 
ülés 

Nem született határozat! 
 

2012.május 5. Nem született határozat! 
 

2012. február 28.  
MNE Elnökségi Ülés
  
 

Nem született határozat! 
 

2012. február 2. 
MNE Elnökségi Ülése 

1/2012. sz. (II.02.) Elnökségi Határozat 
Az MNE Elnöksége egyhangúlag elfogadta, hogy a 2012. évi rendes, soron következő 
Küldöttközgyűlésének időpontja: 2012. március 31. de. 10 óra, helyszíne: Budai Fonó 

Háza 
 

2/2012. sz. (II.02.) Elnökségi Határozat 
Az MNE Elnöksége egyhangúlag elfogadta, a 2012. évi program tervezetet és annak 

költségvonzatát, melynek összege a költségvetésbe bevetésre kerülhet. A programok 
megrendezését megelőzően 1 hónappal köteles az Elnökség felmérést végezni a 

program tervezett látogatottságát illetően. 
 

3/2012. sz. (II.02.) Elnökségi Határozat 
Az MNE Elnöksége egyhangúlag elfogadta, a NAMASZhoz való MNE csatlakozást, mint 
pártoló tag, melynek éves kölsége 50.ezer forint. Az MNE Elnöksége ezen csatlakozási 

szándékát javaslatra felajánlja a Küldöttközgyűlésnek elfogadásra. 
 
 

4/2012. sz. (II.02.) Elnökségi Határozat 
Az MNE Elnöksége egyhangúlag elfogadta, az ülésen bemutatott 3 db díjtáblázatot, 
azokban  szereplő összegeket és azok utalásának irányát, azaz a D5holding Kft. mint 

üzemeltető jogos beszedni a területbérléssel és személyi belépéssel kapcsolatos 
díjakat. A díjtáblázatok e határozat szigorú mellékletei. 

 
 

5/2012. sz. (II.02.) Elnökségi Határozat 
Az MNE Elnöksége egyhangúlag elfogadta, és felhatalmazta az MNE elnököt, hogy 

kösse meg a szerződést a DVM Systems Kft.-vel, az MNE domain név megvásárlására 
és a honlapunk felújítására, 250 ezer forint + áfa értékben, melyet két éves 

részletfizetési konstrukcióban rendez az MNE. 
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2011. november 4. 
MNE  Rendkívüli 
Elnökségi Ülése 

1 /2011. (XI.4.) MNE Rendkívüli elnökségi határozata 
 

Az MNE elnöksége egyhangúlag megszavazta a NO Kft. többségi (73%) 
tulajdonrészének megvásárlásának lefolytatását MNE által. 

 
2/2011. (XI.4.) MNE Rendkívüli Elnökségi határozata 

a Rendkívüli Küldöttközgyűlés összehívására, november 20., 14 órai kezdéssel, az 
elnökség egy kivételével elfogadott. 

 

2011.szeptember 24. 
MNE Alakuló 
Elnökségi Ülése 

1/2011. (IX.24.) MNE Elnökségi határozata 
az MNE ügyintézői szervezetében, egyes munkafeladatok elvégzéséért felelős 

személyek megerősítésére és újak megválasztására 
Tóth Attila  - elnök 
Andrási György  - alelnök 
Dr.Salát Géza  - D5H Kft. és MNE közötti kommunikáció 
Válay Ágnes  - könyvelő 
Haszeg János  - rendezvények technikai lebonyolításáért felelős 
 
 
Marczy Attila  - MNE weboldal, Pályázatírás 
Balog János  - MNE informatikusa, rendszergazdája, kizárólagos 
                                               fényképésze 
Tóth Krisztina  - MNE kommunikációjáért felelős, Naturista Hírek 
                                             szerkesztése 

 
Az MNE Elnöksége az ügyintéző szervezet megalakulásáról és abban a feladatokért 
felelős személyek kinevezéséről egyhangúlag döntött és azt elfogadta. 
 

2/2011. (IX.24.) MNE Elnökségi határozata 
a területi képviseleti rendszer(ET) megerősítésére 

 
Az MNE Elnöksége egyhangúlag döntött és elfogadta, hogy az Egyesületi Tanács 
mielőbb rendezze az ET tagok névsorát és a területek rendbetételét. Vegyék fel 

kapcsolatot azon tagokkal kiknek háza/bungalója/lakókocsija több éve elhagyatottan 
áll és nem fizettek területbérleti díjat. Elnökség felkérte az ET elnökét, hogy az 

eredményekről MNE Elnökségét tájékoztassa. 
 

3/2011. (IX.24.) MNE Elnökségi határozata 
  a NAMASZ-hoz történő csatlakozásra, társszervekkel való kapcsolatfelvételekre 

 
Az MNE Elnöksége egyhangúlag döntött és elfogadta, hogy az MNE nevében Tóth 
Attila elnök megkezdje a tárgyalásokat a csatlakozás témában, NAMASZ –al és a többi 
magyarországi naturista társszervezetekkel. Az Elnökség a csatlakozás feltételeit 
elfogadta. 
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4./2011. (IX.24.) MNE Elnökségi határozata 

a 2011-es év üzemeltetési tapasztalatai alapján a 2012. évi célok  
és belépődíjak meghatározása 

Az MNE Elnöksége egyhangúlag döntött és elfogadta az alábbi pontokba szedett 
állásfoglalásokat:  

● A D5Holding Kft., mint üzemeltető marad az MNE mellett.  
● Jövő évi üzleti terv október közepére elkészül. 
● Az elvégzendő feladatokról tételes lista készül. 
● Új vendéglátós szükséges. 
● Gyerek-és családbarát kemping létrehozása. 
● Új Házi Szabályzat. 
● Társadalmi munkára felhívás. 
● Elhagyatott házak esetében visszatartási jog érvényesítése, értesítő levél még 

idén menjen ki az elhagyatott házak tulajdonosaihoz. 
 

2011.augusztus 06. 
MNE Elnökségi Ülése 
 

2011/8/1.sz. Határozata: 
Az augusztus 20-i rendezvények lebonyolítására Haszeg János 300.000,-Ft elszámolási 

előleget vesz fel. 
 

2011. június 4. MNE 
Elnökségi Ülése 
 

2011./6/2sz. Határozata: 
A területfelelős választás időpontja június 25-én 11 órára tűzzük ki. 

 

2011. május 7. MNE 
Elnökségi Ülése 

Nem született határozat! 
 

2011.február 9. MNE 
Elnökségi Ülése 
 

2011./02/09/1.sz. Határozata: 
Az elnökség e rendezvények költségét egyhangúlag elfogadta. 

 
Sportnap:    2011.június 25.                 60 000,-Ft 
Pörköltfőző verseny:  2011.július 23.                  30.000,-Ft 
MNE napok:   2011. augusztus 19-21.   300.000,-Ft 

 

2010. december 13. 
MNE Elnökségi Ülése 
 

2010./12./13./a.sz. Határozata: 
Az MNE és a D5Holding Kf. közötti óvadékbiztosítási szerződés ma tárgyalt 

változatának 3. pontjában a „törvényes kamat” szövegrész helyett a „mindenkori 
jegybanki alapkamat” szerepeljen. 

8. pontjában az „1 nap” helyett „egy” vagy „24 órán belül” szöveg szerepeljen. 
Ezekkel a változtatásokkal az óvadékbiztosítási szerződés tervezetét az MNE 

Elnöksége elfogadja. 
 

2010.12/13. 2.sz. Határozata: 
az MNE elnöksége javasolja a tervezet 46. pontját c. ponttal kiegészíteni, amely 
tartalmazza azt az esetet is , amikor a Bérbeadó szabályos felmondása bekövetkezik. 
A bérleti szerződésnek tartalmaznia kell, hogy ekkor kinek, milyen teendői vannak az 
óvadék visszafizetésével kapcsolatban (visszafizetés feltételei, arányosság elve, 
határidő. stb.) 



Határozatok könyve 
a Magyar Naturisták Egyesületének elnökségi határozatai 

2010. szeptember 4. 
MNE Elnökségi Ülése 
 

Nem született határozat. 
 

2010. augusztus 19. 
MNE Elnökségi Ülése 
 

Nem született határozat. 
 

2010. augusztus 7. 
MNE Elnöksége Ülése 
 

Nem született határozata 

2010. június 5. MNE 
Elnökségi Ülése 
 

2010.06.05./1 Határozata: 
Az Elnökírásban felkéri Katona Barnabást és Délegyháza Önkormányzatát, hogy 

nyilatkozzon lemond-e az MNE üzletrészére vonatkozó elővásárlási jogáról. 
 

2010.06.05./2. Határozata: 
Az Elnökség felkési az Elnökök, hogy tárgyaljon a Sirokkó Kft. képviselőjével és ezzel 

egyidejűleg Sánta István főtulajdonossal, hogy június 15-től számított 30 napon belül 
írja alá az adás-vételi szerződést foglaló adása mellett. 

 
2010.06.05./3. Határozata: 

Az Elnöksége felhatalmazza az Elnököt, hogy tájékozódjon a környező kempingben 
(pl. Nomád, Kossuth Nyomda) a lehetőségről, hogy átmenetileg nyaralási lehetőséget 

illetve, a szezonzárást követő időszakban a lakókocsik tárolására alkalmas terület 
biztosítsanak. 

 

2010.február 26. MNE 
Elnökségi Ülése 
 

Nem született határozat. 
 

2010. január 15. MNE 
Elnökségi Ülése 
 

Nem született határozat. 
 

2009. november 13. 
MNE Elnökségi Ülése 
 

2009.11.13/1. Határozata: 
Mivel a tagi kölcsön átutalásához a szükséges feltétel nem teljesült, az elnökség vegye 

fel a kapcsolatot a D5Holding Kft. vezetővel az üzletrészvásárlásról szóló szerződés 
módosítása érdekében, kifejezve és nyilvánvalóvá téve (akár írásban is), hogy a 

szerződött összeg e célra változatlanul rendelkezésre áll 
 

2009.11.13/2. sz. Határozata: 
Az elnökség úgy döntött, hogy az ASZ módosításának előkészítését Bedő Károlyné 

kezdje meg. Az ET elnöke közreműködik ebben a munkában és a legközelebbi 
elnökségi ülésen számoljanak be a módosításra vonatkozó elképzelésekről. Az 

elnökség akkor bővebben tárgyalja majd a kérdést. 
 

2009. augusztus 1 
MNE Elnökségi Ülése 
 

2009.08.01/1. sz. Határozata: 
Az augusztus 20-i programokra jóváhagyott költségvetési keret: 250.000,-Ft 

 
2009.08.01/2. sz. Határozata: 



Határozatok könyve 
a Magyar Naturisták Egyesületének elnökségi határozatai 

MNE egyhangúlag úgy dönt, hogy az utalványozási jog a továbbiakban az elnököt 
egyedül, vagy az elnökség két tagját egyidejűleg (Válay Endréné és Bedő Károlyné) 
illeti meg. 

 
2009.08.01/3. sz. Határozata: 

Az MNE elnöksége úgy dönt, hogy adománygyűjtés céljából a nyilvánossághoz fordul, 
kizárólag az egyesület nevében. Ezt a lehető leg költségtakarékosabb módon tesszük 
meg, tekintettel az egyesület anyagi helyzetére. Felelőse: Ménesi Attila 

2009. július 11. MNE 
Rendkívüli Elnökségi 
Ülése 
 

Nem született határozat. 
 
 
 

 

2009. június 6. MNE 
Elnökségi Ülése 
 

Nem született határozat. 
 

2009.április 18. MNE 
Rendkívüli Elnökségi 
Ülése 
 

2009.04.18/1.sz. Határozata: 
Az MNE a D5 Holding alapításakor egy önálló 100.000,-Ft-os üzletrészt vesz 

2009.április 4. MNE 
Elnökségi Ülése 
 
 
 

Az MNE elnökségének 2009.04.04./1.sz  Határozata: 
Az MNE alelnöke Ménesi Attila 

Az elnökség tagjainak reszortjai:  
Válay Endréné-gazdasági felelős, Haszeg János – rendezvényfelelős,  

Bné Kőrösi Piroska – kommunikációs felelős. 
 

Az MNE Elnökségének 2009.04.02/2. sz. Határozata: 
Az Elnökség a 2009.évi munkatervet a fentiek szerint egyhangúlag elfogadta. 

 
Az MNE Elnökségének 2009.04.04/3.sz. Határozata: 

Az Elnökség a 2009.évi rendezvénytervet a fentiek szerint egyhangúlag elfogadta. 
 
 

2009.február 21. MNE 
Elnökségi Ülése 
 

Az MNE Elnöksége a 2009.02./1.sz Határozata: 
Az MNE Elnöksége a 2009/02/1.sz. határozatát visszavonja. 

 
Az MNE Elnöksége 2009.02./2.sz Határozata: 

Az MNE Elnöksége a 2009. évi költségvetés tervezetét, melyet a küldöttközgyűlés elé 
kell terjeszteni márciusban – egyhangúlag elfogadta 

2009.január 24. MNE 
Elnökségi Ülése 
 

Az MNE Elnöksége 2009.01./1.sz Határozata: 
Az MNE Elnöksége a 2009.évi költségvetés tervezetét, melyet a küldöttközgyűlés elé 
kell terjeszteni márciusban – egyhangúlag elfogadta. 
 

2009/01/02.sz. Határozata: 
A küldöttközgyűlés időpontja: 2009. március 21-én szombaton, 10.00 órakor. 
Helyszíne: Csili Művelődési Ház 



Határozatok könyve 
a Magyar Naturisták Egyesületének elnökségi határozatai 

Korábbi elnökségi ülésekről nem kaptunk, nem találtunk dokumentációkat, információkat. 

 
2009/01/03.sz. Határozata: 

Az Elnökség egyhangúlag úgy döntött, hogy az elnökség tagjaihoz bármilyen módon 
érkező leveleket a soron következő elnökségi ülésen kell megtárgyalni és 30 napon 
belül megválaszolni, amennyiben azt annak tartalma indokolja. Tehát ezekre egyéni 
válasz az elnökség tagjai részéről a továbbiakban nem adható. 
 

2009/01/04.sz. Határozata: 
A javaslatokat  az elnökség egyhangúlag nem fogadta el. 

 

2008. november 15. 
MNE Elnökségi Ülése 
 

2008.11.15-i 1.sz. Határozata: 
az MNE 2009.évi tagdíjának mértéke változatlanul 5000 Ft. 

 
2008.11.15-i 2.sz Határozata: 

A Sirokkó Kft. részére az MNE vételi ajánlatát tartalmazó levl elküldésre kerülhet. 
 

2008.11.15-i 3.sz. Határozata: 
Az NE az Oázis Kft. Felügyelőbizottságába dr. Salátné Bocsi Évát delegálja. 

 
2008.11.15-i 4.sz. Határozata: 

Az MNE 2009. évi rendes küldöttközgyűlésére március 21-én kerül sor. 
 

2008.11.15-i 5.sz. Határozata: 
Az elnökségi ülések határozatait e-mailben juttassuk el a területfelelősöknek és a 

küldötteknek. Ezt az elnökség három tagja (Csőgör, Andrási,Ménesi) elfogadta, Kőrösi 
Piroska a ellenvéleményével nem. 

 
 

2008. október 16. 
MNE Elnökségi Ülése 
 

Nem született határozat! 
  

2008. június 9. MNE 
Elnökségi Ülése 
 

2008.06.10/1.sz. Határozata: 
 

Az elnökség tagjai levélben kérik az elnök úr állásfoglalását tartalmazó korábbi levél 
visszavonását és új, az elnökség döntését tartalmazó levél eljuttatását a szabályozási 

terv tervezetével kapcsolatban. 
 


