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MNE (küldött)közgyűlések dátumai MNE (küldött)közgyűlési határozatok 

 

2016. április 16. éves rendes 
közgyűlés 

10/2016. (IV.16.) sz. MNE közgyűlési határozata 
MNE elnökségi tagjának megválasztásáról 
A közgyűlés 94 igen, 1 érvénytelen szavazat mellett Pálfi 

Annát a Magyar Naturisták Egyesületének elnökségi 

tagjaként megválasztotta 2021. április 16. napjáig 

bezáróan. 

Medgyesi József levezető elnök 

2016. április 16. éves rendes 
közgyűlés 

9/2016. (IV.16.) sz. MNE közgyűlési határozata 
MNE elnökségi tagjának megválasztásáról 
A közgyűlés 94 igen, 1 érvénytelen szavazat mellett Szabó 

Zoltánt a Magyar Naturisták Egyesületének elnökségi 

tagjaként megválasztotta 2021. április 16. napjáig 

bezáróan. 

Medgyesi József levezető elnök 

2016. április 16. éves rendes 
közgyűlés 

8/2016. (IV.16.) sz. MNE közgyűlési határozata 
Györkefelvi Róbert elnökségi tag lemondásáról 
A közgyűlés 95 igen szavazat mellett Györkefelvi Róbert 

elnökségi tag lemondását, a mai nappal elfogadta. 

Medgyesi József levezető elnök 

2016. április 16. éves rendes 
közgyűlés 

7/2016. (IV.16.) sz. MNE közgyűlési határozata 
Marczy Attila elnökségi tag lemondásáról 
A közgyűlés 90 igen, 5 tartózkodás mellett Marczy Attila 

elnökségi tag lemondását, a mai nappal elfogadta. 

Medgyesi József levezető elnök 

2016. április 16. éves rendes 
közgyűlés 

6/2016. (IV.16.) sz. MNE közgyűlési határozata 
Az MNE Alapszabályának módosításáról: 
Az MNE közgyűlése az Alapszabály 5.2.2 §  o. ) pontját a 
közgyűlés 14 nem, 7 tartózkodás és 74 igen szavazattal, ¾ 
-es többséggel elfogadta. 
Az Alapszabály 5.4.2§ f.) pontját a közgyűlés 8 
tartózkodással, 87 igen szavazattal ¾ - es többséggel 
elfogadta. 
Az MNE közgyűlése tehát mindkéz alapszabály módosító 
javaslatot módosíthatónak és beadandónak tartja, 
valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Alapszabályt elfogadja, jóváhagyja. 
 
Medgyesi József levezető elnök 

2016. április 16. éves rendes 
közgyűlés 

5/2016. (IV.16.) sz. MNE közgyűlési határozata 
Felügyelő Bizottság beszámolójáról, annak elfogadásáról: 
A közgyűlés a Felügyelő Bizottság beszámolóját, melynek 
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tárgya a 2016 évi ellenőrzés, az Elnökség munkájának 

értékelése 96 igen szavazat mellett elfogadta. 

Medgyesi József levezető elnök 

2016. április 16. éves rendes 
közgyűlés 

4/2016. (IV.16.) sz. MNE közgyűlési határozata 
az MNE módosított SZMSZ-ének elfogadásáról: 
A közgyűlés az Elnökség által előterjesztett módosított 

Szervezeti és Működési Szabályzatot 96. igen szavazat 

mellett elfogadta. 

Medgyesi József levezető elnök 

2016. április 16. éves rendes 
közgyűlés 

3/2016. (IV.16.) sz. MNE közgyűlési határozata 
2016 évi rendezvényekről: 
A közgyűlés az Elnökség által előterjesztett, MNE 2016 évi 

rendezvényeiről szóló tájékoztatást, azok megrendezését, 

az írásbeli előterjesztésben szereplő módon és költségek 

mellett 91 igen, 5 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett 

elfogadta. 

Medgyesi József levezető elnök 

2016. április 16. éves rendes 
közgyűlés 

2/2016. (IV.16.) sz. MNE közgyűlési határozata: 
2016 évi gazdasági terv elfogadásáról: 
A közgyűlés az Elnökség által előterjesztett, 2016 évi 

gazdasági tervet, az abban szereplő kiadási és bevételi 

tervszámokat 96 igen szavazattal elfogadta. 

Medgyesi József levezető elnök 

2016. április 16. éves rendes 
közgyűlés 

1/2016. (IV.16.) sz. MNE közgyűlési határozata 
az Egyesület 2015. évi gazdálkodásáról, 2015. évre 
vonatkozó beszámolójáról, a közhasznúsági és kiegészítő 
mellékleteket elfogadásáról: 
A közgyűlés az Elnökség által előterjesztett, az egyesület 
gazdálkodásáról szóló, 2015. évre vonatkozó beszámolót, 
a közhasznúsági jelentést, az MNE 2015. évi mérlegét és 
eredmény kimutatását és kiegészítő mellékleteket 
egyhangúan elfogadta. 96 fő igen szavazattal 
 
 
Medgyesi József levezető elnök 
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2015. május 16. éves rendes, 
megismételt közgyűlés 

11/2015. (V.16.) sz. MNE közgyűlési határozata 

MNE elnökségi tagjának megválasztásáról 

A közgyűlés 69 igen, 6 nem és 0 tartózkodás mellett Jónás 

Gábort a Magyar Naturisták Egyesületének elnökségi 

tagjaként megválasztotta. 

2015. május 16. éves rendes, 
megismételt közgyűlés 

10/2015. (V.16.) sz. MNE közgyűlési határozata 

MNE Elnökének megválasztásáról 

A közgyűlés 66 igen, 9 nem és 0 tartózkodás mellett Takaró 

Szilvia Máriát a Magyar Naturisták Egyesületének 

elnökének megválasztotta, a mai naptól számított 

határozatlan időre. 

2015. május 16. éves rendes, 
megismételt közgyűlés 

9/2015. (V.16.) sz. MNE közgyűlési határozata 

MNE Elnökének lemondásáról 

A közgyűlés 74 igen, 1 nem és 2 tartózkodás mellett 

Medgyesi József elnöki tisztségről történő lemondását, a 

mai nappal elfogadta. 

2015. május 16. éves rendes, 
megismételt közgyűlés 

8/2015. (V.16.) sz. MNE közgyűlési határozata 

NOK 2015 évi beruházási tervéről 

A közgyűlés 63 igen, 0 nem és 12 tartózkodás mellett a 

NOK 2015 évi beruházási tervéről szóló előterjesztés, 

annak megvitatása után elfogadta. 

2015. május 16. éves rendes, 
megismételt közgyűlés 

7/2015. (V.16.) sz. MNE közgyűlési határozata 

NAMASZ-hoz való csatlakozásról 

A közgyűlés 66 igen, 6 nem és 3 tartózkodás mellett 

elfogadta, hogy a Magyar Naturisták Egyesülete a 

Naturisták Magyarországi Szövetségéhez (NAMASZ-hoz) 

csatlakozzon. 

2015. május 16. éves rendes, 
megismételt közgyűlés 

6/2015. (V.16.) sz. MNE közgyűlési határozata 

Felügyelő Bizottság beszámolójáról, annak elfogadásáról 

A közgyűlés a Felügyelő Bizottság beszámolóját, melynek 

tárgya a 2014 évi ellenőrzés, az Elnökség munkájának 

értékelése 40 igen, 20 nem és 8 tartózkodás mellett 

elfogadta. 

2015. május 16. éves rendes, 
megismételt közgyűlés 

5/2015. (V.16.) sz. MNE közgyűlési határozata 

tagdíj összegéről 

A közgyűlés az Elnökség által előterjesztett és javasoltak 

alapján, 72. igen, 1 nem és 0 tartózkodás mellett a 2015. 

évi alaptagdíj összegét 106 000-Ft-ban, míg a pártolói 

tagdíj összegét évi 6000-Ft-ban határozzák meg, azzal, hogy 

a tagdíj befizetésének a határideje 2015. 05.31. 

2015. május 16. éves rendes, 
megismételt közgyűlés 

4/2015. (V.16.) sz. MNE közgyűlési határozata 

2015 évi rendezvényekről 
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A közgyűlés az Elnökség által előterjesztett, MNE 2015 évi 

rendezvényeiről szóló tájékoztatást, azok megrendezését, 

az írásbeli előterjesztésben szereplő módon és költségek 

mellett 73 igen, 2 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett 

elfogadta. 

2015. május 16. éves rendes, 
megismételt közgyűlés 

3/2015. (V.16.) sz. MNE közgyűlési határozata 

2015 évi költségvetési javaslat elfogadásáról 

A közgyűlés az Elnökség által előterjesztett, 2015 évi 

költségvetési javaslatot, az abban szereplő kiadási és 

bevételi tervszámokat 53 igen, 3 tartózkodás és 19 nem 

szavazat mellett elfogadta. 

2015. május 16. éves rendes, 
megismételt közgyűlés 

2/2015. (V.16.) sz. MNE közgyűlési határozata 

az Egyesület 2014. évi gazdálkodásáról, 2014. évre 

vonatkozó beszámolójáról, a közhasznúsági és kiegészítő 

mellékleteket elfogadásáról 

A közgyűlés az Elnökség által előterjesztett, egyesület 

gazdálkodásáról szóló, 2014. évre vonatkozó beszámolót, a 

közhasznúsági és kiegészítő mellékleteket egyhangúan 

elfogadta. 75 fő igen szavazattal 

2015. május 16. éves rendes, 
megismételt közgyűlés 

1/2015. (V.16.) sz. MNE közgyűlési határozata 

a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról 

A közgyűlés jegyzőkönyvvezetőnek Pálfi Lászlót, 

jegyzőkönyv hitelesítőnek Beszédes Györgynét és Makk 

Zsoltot, Mandátumvizsgáló és számlálóbizottságba Boka 

Évát és Czira Jánost, levezető elnöknek Medgyesi Józsefet a 

közgyűlés megszavazta és elfogadta. 

2014. november 8. Rendkívüli 
küldöttközgyűlés 

4/ 2014. . (XI. 8.) sz. MNE rendkívüli küldöttközgyűlés 

határozata 

A küldöttközgyűlés, 29 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett 

hozzájárul, hogy a Magyar naturisták Egyesülete a 

Naturista Oázis Kft. téli működéséhez szükséges 

kiadásokat, melynek összege a küldöttközgyűlésen tett 

előterjesztés alapján, az év végéig 2.000.000.- Ft, azaz 

kettőmillió forint, kölcsön adja a gazdasági társaság, azaz a 

Naturista Oázis Kft. részére.  

2014. november 8. Rendkívüli 
küldöttközgyűlés 

3/2014. (XI. 8.) sz. MNE rendkívüli küldöttközgyűlés 

határozata 

A küldöttközgyűlés a 2/2014. (XI. 8.) sz. határozatba foglalt 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt 

elfogadta.  

2014. november 8. Rendkívüli 
küldöttközgyűlés 

2/2014. (XI. 8.) sz. MNE rendkívüli küldöttközgyűlés 

határozata. 

A Fővárosi Törvényszék 7. Pk. 60.171/1989/26 számú 

végzésében rögzített hiánypótló felhívás alapján az 
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Alapszabály módosítása. 

A Fővárosi Törvényszék közhasznúsági tevékenységek 

körében kiadott hiánypótló felhívásnak megfelelően 

eszközölni kívánt módosítások és módosítási javaslatokat a 

küldöttközgyűlés 31 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett 

elfogadta. 

2014. november 8. Rendkívüli 
küldöttközgyűlés 

1/2014. (XI. 8.) sz. MNE rendkívüli küldöttközgyűlés 

határozata. 

Az MNE rendkívüli küldöttközgyűlése levezető elnökének 

Takács Ferencet, jegyzőkönyvvezetőnek Ménesi Attilát, 

jegyzőkönyv hitelesítőnek Pálfi Lászlót, Botos Lászlót, 

mandátumvizsgáló és számlálóbizottságba Boka Éva Máriát 

és Györkefalvi Róbertet megszavazta és elfogadta. 

2014. május 24. Rendkívüli 
küldöttközgyűlés   

2/2014. (IV. 24.) MNE rendkívüli küldöttközgyűlésének 

határozata a módosított Alapszabály elfogadásáról 

A küldöttközgyűlés a meghívó mellékleteként csatolt, 

módosításokkal egységes szerkezetben foglalt alapító 

okiratban szereplő módosításokat, amelyek vastag, dőlt 

betűvel kerültek jelzésre, valamint a tagok módosító 

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 működjön 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. 

Szavazás: 30 igen, 1 nem, 0 tartózkodás mellett a küldöttek 

elfogadták az MNE módosított Alapszabályát. 

2014. május 24. Rendkívüli 
küldöttközgyűlés   

1/2014. (V. 24.) sz. MNE rendkívüli küldöttközgyűlés 

határozata a rendkívüli közgyűlés tisztségviselőinek 
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megválasztásáról 

Jegyzőkönyvvezetőnek Tóth Krisztinát, jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Makk Zsoltot, Legány Miklóst, 

mandátumvizsgáló és számlálóbizottságba Györkefalvi 

Róbertet és Nemes Gergelyt, levezető elnöknek Medgyesi 

Józsefet a küldöttközgyűlés jelenlévő 32 fő egyhangú 

szavazásával megszavazta és elfogadta. 

2014. március 29. 
MNE éves rendes és tisztújító 
küldöttgyűlése 
 
 
 
 
 

1/2014. (III.29.) MNE Küldöttközgyűlési határozat a 

küldöttközgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról 

Az MNE Küldöttközgyűlése   36 fő igen, 0 nem, 0 

tartózkodás mellett  a küldöttközgyűlés  tisztségviselőt az 

MNE Elnökének  előterjesztésével egyezően 

megválasztotta. Ezek szerint a küldöttközgyűlés levezető 

elnöke: dr. Sárosi István, a Mandátumvizsgáló Bizottság 

tagjai :Tóth Krisztina, Botos László Szavazatszámláló 

Bizottság tagjai : Czira János, Makk Zsolt, Fülöp István 

Jegyzőkönyvvezető: Szabó Mónika Jegyzőkönyv 

hitelesítők: dr. Sárosi István, Makk Zsolt 

2/2014. (III. 29.) MNE Küldöttközgyűlésének határozat  

a küldöttközgyűlés által tárgyalásra elfogadott napirendi 

pontokról 

Az MNE Küldöttközgyűlése az alábbi napirendi pontokat 

fogadta be és tárgyalja meg: 

 

2.napirend Az Elnökség beszámolója az egyesület 2013. 

évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Tóth Attila MNE elnök, Andrási György MNE 

alelnök 

3.napirend: Beszámoló az MNE 2013. évi gazdálkodásáról. 

Egyszerűsített éves beszámoló és mérleg elfogadása. MNE 

közhasznúsági jelentése.  

Előterjesztő. Andrási György MNE alelnök 

4.napirend: MNE 2014. évi költségvetésének elfogadása 

(írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Andrási György MNE alelnök 

5.napirend: Egyesületi Tanács beszámolója 2013. évi 

munkájáról (írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Sárosi István ET elnök 

6.napirend: Felügyelő Bizottság beszámolója 2013. évi 

munkájáról (írásbeli előterjesztés) 
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Előterjesztő: Vida József FEB elnök 

7.napirend: Javaslat a NAMASZ-hoz való csatlakozásra  

Elterjesztő: Tóth Attila MNE elnök 

8.napirend: Tisztújítás, új elnökség, új Felügyelő Bizottság 

megválasztása 

Előterjesztő: dr. Sárosi István ET elnök 

9 napirend: Javaslat a módosított Alapszabály elfogadására 

Előterjesztő: Andrási György MNE alelnök, Medgyesi József D5 

ügyvezető 

10.napirend: Javaslat a 2014. évi díj táblázatok elfogadása, 

Előterjesztő: Medgyesi József 

11.napirend: Egyebek 

 

3/2014. (III.29.) MNE Küldöttközgyűlési határozat  
az Elnök beszámolójának elfogadásáról 

 
Az MNE küldöttközgyűlése Tóth Attila elnök által jegyzett 

beszámolót 36 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal  
elfogadta 

 

4/2014. (III.29.) MNE Küldöttközgyűlési határozat  

a 2013 évi gazdálkodásról szóló beszámoló és mellékletei 

elfogadásáról 

Az MNE küldöttközgyűlése 35 igen, 1 nem, 0 tartózkodik 

szavazattal az MNE Egyszerűsített éves beszámolóját, a 

Mérleget, a 2013. évi pénzügyi beszámolót és a 

közhasznúsági mellékletet elfogadta. 

5/2014. (III.29.) MNE Küldöttközgyűlési határozat a 2014 

évi költségvetés elfogadásáról 

Az MNE Küldöttközgyűlése 35 igen 1 nem, 0 tartózkodik 

szavazattal az MNE 2014. évi költségvetését, azzal a 

feltétellel, fogadja el, ha a Küldöttközgyűlés 9. napirendi 

pontjában tárgyalásra kerülő új Alapszabályt is elfogadja. 

Amennyiben ma nem kerül sor az új Alapszabály  

elfogadásra, akkor az Elnökség 2014 május 3o.-ig  új 

költségvetést köteles előterjeszteni. 
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6/2014. (III.29.) MNE Küldöttközgyűlési határozat az MNE 

Egyesületi Tanács beszámolójának elfogadásáról. 
 

Az MNE Küldöttközgyűlése 36 igen, 0 nem, 0 tartózkodik 

szavazattal az Egyesületi Tanács 2013. évi munkájáról szóló 

beszámolót elfogadta. 

 

7/2014. (III.29.) MNE Küldöttközgyűlési határozata 

Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadásáról 

 

Az MNE Küldöttközgyűlése 33 igen, 2 nem, 1 tartózkodik 

szavazattal a  Felügyelő Bizottság 2013. évi munkájáról 

szóló beszámolóját elfogadta. 

 

8/2014. (III.29.) Küldöttközgyűlési határozat a Naturisták 

Magyarországi Szövetségéhez való csatlakozás 

elutasításáról 

Az MNE küldöttközgyűlése 16 igen, 17 nem, 4 tartózkodik 

szavazattal a NAMASZ-hoz való csatlakozást elutasította. 

 

9/2014. (III.29.) MNE Küldöttközgyűlési határozata az 

MNE új tisztségviselőinek megválasztásáról. 

Az Egyesület Küldöttközgyűlése a hatályos Alapszabály 33. 

pontja alapján titkos szavazással - 2019 március 31.-ig 

terjedő határozott időre- tisztségviselőknek megválasztotta 

az alábbi egyesületi tagokat: 

Az egyesület elnökének. Medgyesi Józsefet 

Elnökségi tagoknak: Andrási Györgyöt, Tóth Krisztinát, 

Györkefalvi Róbertet és Marczy Attilát. 

Felügyelő Bizottság tagjainak: Dr. Sárosi Istvánt, Legány 

Miklóst és Drenovits Lászlót. 

 

10/2014. (III.29.) MNE Küldöttközgyűlési határozat az új 

Alapszabály elfogadásáról 

Az MNE Küldöttközgyűlése 29 igen, 4 nem, 2 tartózkodik 
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szavazattal, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt  

Alapszabályt elfogadta, azzal hogy a Bíróság által kiküldött  

hiánypótlási felhívásban szereplő módosításokat követően 

(új Ptk szabályainak való megfelelés, bíróság egyéb 

észrevételei) elkészített alapszabály jóváhagyásáról a 

küldöttközgyűlés dönt. 

 

2013. március 24.   
MNE éves rendes küldöttgyűlése  
 
 
 
 

1/2013. (III.24.) MNE Küldöttközgyűlési Határozata 
 

A Küldöttközgyűlés az Egyebek napirend keretében 
tárgyalja meg a lemondott Elnökségi tagok lemondási 

elfogadását. A napirendi pontot egyhangúlag elfogadta a 
Küldöttközgyűlés. 

 

2/2013. (III.24.) MNE Küldöttközgyűlési Határozat 
 

Az előterjesztett napirendi pontokat a Küldöttközgyűlés 
egyhangúlag elfogadta. 

 
1.napirend 
Tisztségviselők megválasztása 
Előterjesztő: Tóth Attila elnök 
2. napirend 
MNE beszámolója 2012. évi munkájáról (írásbeli 
előterjesztés) 
Előterjesztő: Tóth Attila MNE elnök, Andrási György MNE 
alelnök 
3. napirend 
Beszámoló az MNE 2012. évi gazdálkodásáról. 
Egyszerűsített éves beszámoló és  
mérleg elfogadása. (írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Andrási György MNE alelnök 
4. napirend 
MNE 2013. évi költségvetésének elfogadása (írásbeli 
előterjesztés) 
Előterjesztő: Andrási György MNE alelnök 
5. napirend 
MNE közhasznúsági jelentése (írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Andrási György MNE alelnök 
6. napirend 
Egyesületi Tanács beszámolója 2012. évi munkájáról 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sárosi István ET elnök 
7. napirend 
Felügyelő Bizottság beszámolója 2012. évi munkájáról 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Vida József FEB elnök 
8. napirend 
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D5Holding Kft. beszámolója és beruházások 2012.-2013. 
évre (írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Medgyesi József D5Holding ügyvezetője 
9. napirend 
Tájékoztató MNE Alapszabály tervezetének módosításával 
kapcsolatos elképzelésekről  
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Andrási György MNE alelnök 
10. napirend 
Egyebek 
 

3/2013. (III.24.) MNE küldöttközgyűlési határozat 
 

amely egyhangúlag elfogadta az MNE beszámolóját a 2012. 
évben végzett munkájáról.  

 
4/2013. (III.24.) MNE küldöttközgyűlési határozat 

mely egyhangúlag elfogadta az MNE Egyszerűsített éves 
beszámolóját, a Mérleget, a 2012. évi pénzügyi 

beszámolót. 
 

5/2013. (III.24.) MNE küldöttközgyűlési határozat 
 

mely 22 igen, 3 tartózkodás és 0 nem szavazattal elfogadta 
az MNE 2013. évi költségvetését, beszámolóját azzal a 
kiegészítéssel, hogy a meghatározott költségkeretek - a 

működési költségek, a reklámköltségek és a 
rendezvények költségei - egymás között 

átcsoportosíthatóak. 
 

6/2013. (III.24.) MNE küldöttközgyűlési határozat 
 

mely egyhangúlag elfogadta az MNE közhasznúsági 
jelentését. 

 
7/2013. (III.24.) MNE küldöttközgyűlési határozat 

 
mely egyhangúlag elfogadta az Egyesületi Tanács 2012. évi 

munkájáról szóló beszámolót. 
 

8/2013. (III.24.) MNE küldöttközgyűlési határozat 
 

mely egyhangúlag elfogadta az FEB 2012. évi munkájáról 
szóló beszámolóját. 

 
8/2013. (III.24.) MNE küldöttközgyűlési határozat 

 
mely egyhangúlag elfogadta Válay Endréné Ágnes és 

Haszeg János elnökségi tagok lemondását és egyben 
egyhangúlag elfogadta, hogy a következő tisztújító 
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küldöttközgyűlésig 3 fővel működik az Elnökség. 

2012. március 31. 
MNE éves rendes 
küldöttközgyűlése 
 

 
1/2012. (III.31.) MNE Küldöttközgyűlési határozat 

 
mely az előterjesztett napirendi pontokat egyhangúlag 

elfogadta. 
 

1. Küldöttközgyűlés tisztségviselőinek megválasztása. 
(szóbeli előterjesztés) 
2. Bizonyos Küldöttek felfüggesztése (írásbeli előterjesztés) 
3. Beszámoló az MNE 2011. évi tevékenységéről. (írásbeli 
előterjesztés)  
4. Beszámoló az MNE 2011. évi gazdálkodásáról. 
Egyszerűsített éves beszámoló, mérleg  
elfogadása. (írásbeli előterjesztés)  
5. Az MNE 2012. évi költségvetése (írásbeli előterjesztés)  
6. Az MNE Közhasznúsági jelentésének elfogadása (írásbeli 
előterjesztés) 
7. Egyesületi Tanács 2011. évi tevékenységéről. (írásbeli 
előterjesztés)  
8. Felügyelő Bizottság 2011. évi tevékenységéről. (írásbeli 
tájékoztatás)  
9. Az MNE csatlakozása a NAMASZ–hoz. (írásbeli 
előterjesztés)  
2/3-os küldött többség szükséges a határozathozatalhoz!  
10. Tájékoztatás területbérlőkről, személyi belépőkről, 
üzemeltetésről: D5H ügyvezetőjének beszámolója (szóbeli 
előterjesztés) 
11. Előzetes javaslat az egyesület kommunikációs 
problémáinak megoldására, javaslat az ET módosítására, és 
javaslat a rendkívüli Küldöttválasztásra (írásbeli 
előterjesztés) 
12. Tájékoztatás a D5Holding Kft.-ben lévő egyéni 
üzletrészek felvásárlásáról (írásbeli előterjesztés) 
13. Egyebek 

 
 

2/2012. (III.31.) MNE Küldöttközgyűlési határozat 
 

mely egyhangúlag 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett 
elfogadta az MNE beszámolóját a 2011. évben végzett 

munkájáról és az elképzeléseket és javaslatokat az 
Egyesület 2012-es működésével kapcsolatban.  

 
3/2012. (III.31.) MNE Küldöttközgyűlési határozat 

 
mely egyhangúlag 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett 

elfogadta az MNE Egyszerűsített éves beszámolóját, a 
Mérleget, a 2011. évi pénzügyi beszámolót és a közhasznú 

eredmény levezetést. 
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4/2012. (III.31.) MNE Küldöttközgyűlési határozat 

 
mely egyhangúlag 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett 

elfogadta az MNE  
2012. évi költségvetésének adatait, beszámolóját. 

 
5/2012. (III.31.) MNE Küldöttközgyűlési határozat 

 
mely egyhangúlag 25 igen,0 nem,0 tartózkodás mellett 

elfogadta az MNE  
közhasznúsági jelentését 2011. évről. 

 
6/2012. (III.31.) MNE Küldöttközgyűlési határozat 

 
mely 22 igen,1 nem, 2 tartózkodás mellett elfogadta az 

Egyesületi Tanács 2011. évi munkájáról szóló beszámolót. 
 
 

7/2012. (III.31.) MNE küldöttközgyűlési határozat 
 

mely egyhangúlag 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett 
elfogadta az FEB 2011. évi munkájáról szóló beszámolóját. 

 
 
 

8/2012. (III.31.) Küldöttközgyűlési határozat 
az MNE csatlakozására a NAMASZ – hoz. 

 
Az MNE Küldöttközgyűlése a csatlakozási javaslatot 25 

igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.  
  

2011. november 20. 
MNE Rendkívüli  
küldöttközgyűlése 
 

1/2011. (XI.20.) Küldöttközgyűlési Határozat 
 

Az MNE rendkívüli Küldöttközgyűlése – írásban 
előterjesztett és szóban kiegészített – feltételek szerint 
felhatalmazza az MNE Elnökségét, a Sánta István és MNE 
közötti üzletrész adásvételi szerződés felbontásához és 
hogy mentesítse Sánta István vevőt a késedelmi kötbér 
megfizetése alól. 

 
2/2011. (XI.20.) Küldöttközgyűlési Határozat 

 
Az MNE rendkívüli Küldöttközgyűlése írásban előterjesztett 
és szóban kiegészített feltételek szerint felhatalmazza az 
MNE Elnökségét, hogy kösse meg Sánta Istvánnal és 
Katona Barnabással a NOKft.-ben lévő üzletrészük 
megvásárlásáról szóló adásvételi szerződést. 
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3/2011. (XI.20.) Küldöttközgyűlési Határozat 
  
Az MNE rendkívüli Küldöttközgyűlése felhatalmazza az 
MNE Elnökségét, hogy kamatmentes kölcsönt nyújtson a 
D5Holding Kft. részére, a 2012. I. né.-i üzemeltetéséhez, 
legfeljebb a D5Holding Kft.-től, 2011-ben kapott adomány 
összegéig. 
 
 

 

2011. szeptember 3. 
A Magyar Naturisták Egyesülete 
Rendkívüli Küldöttközgyűlése 
 

1/2011(IX.3.) sz Határozata  
 

tisztségviselők lemondásának elfogadásáról. 
 

Az MNE rendkívüli küldöttközgyűlése Csőgör Anna 
egyesületi elnök, Kőrösi Piroska elnökségi tag, és Ménesi 
Attila elnökhelyettes tisztségükről történő lemondását 

elfogadta, és őket a választott tisztségük alól a mai nappal 
felmentette. 

 

2/2011(IX.3) sz.Határozata 
 

elnökének, és vezető tisztségviselőinek megválasztásáról 
 

A Magyar Naturisták Egyesülete rendkívüli 
küldöttközgyűlése 2014.-ig- az általános tisztújító 
küldöttközgyűlésig terjedő időre- megválasztotta: 

az MNE Elnökének: Tóth Attilát.  
Az MNE elnökségi tagjainak: Andrási Györgyöt, és Dr. 
Saláth Gézát 
Az MNE Felügyelő Bizottság tagjának: Vida Józsefet 
 

3/2011(IX.3) sz. Határozata 
 

az éves kamat elengedéséről 
 

Az MNE küldöttközgyűlése egyhangúlag úgy határozott, 
hogy a D5K Kft-nek  2010-ben  rendelkezésére bocsájtott, 

majd a Naturista Oázis Kft-nek óvadék címén átutalt  
9.000.000 Ft 2011. évre járó kamatát a D5Holding  Kft.vel 

kötött Óvadékbiztosítási szerződés alapján a D5H Kft javára 
elengedi, hogy  azzal a D5H Kft. rendelkezzék 

 

4/2011(IX.3 )  sz. Határozata  

a D5Holding Kft.-ben lévő egyéni üzletrészek 
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felvásárlásáról 

Az egyesület küldöttközgyűlése felhatalmazza az egyesület 
elnökségét, hogy a D5Holding Kft. kistulajdonosaival 

folytasson tárgyalásokat és tulajdonrészüket - maximum 
névértéken - polgárjogi szerződés keretében vásárolja fel. 

Erről a folyamatról az elnökség a 2012. évi rendes 
közgyűlésen számoljon be. 

 

2011. március 26. 
A Magyar Naturisták Egyesülete 
éves rendes Küldöttközgyűlése 
 

1/2011. sz Határozata 
 

az MNE elnökségének beszámolóját a 2010-es évről, a 
küldöttközgyűlés 21 igen, 7 nem, 3 tartózkodás mellett 

elfogadta. 
 

2/2011. sz. Határozata 
 

az MNE küldöttközgyűlése az FB jelentését a 2010.évről 23 
igen, 4 nem, 4 tartózkodás mellett elfogadta. 

 
3/2011. sz. Határozata 

 
Az MNE küldöttközgyűlése az MNE Egyesületi Tanácsának 

jelentése a 2012.évről 30 igen, 1 tartózkodás mellett 
elfogadta. 

 
4/2011. sz. Határozata 

 
Az MNE küldöttközgyűlése 33 igen szavazattal elfogadta, 
hogy nem tartunk igényt a www.mne.hu domain névre. 
Lemond és új domain név regisztrálásával bízza meg az 

elnökséget. 
 

5/2011. sz Határozata 
Az MNE Küldöttközgyűlése az MNE elnökségének javaslatát 

a 2011. évi költségvetésről elfogadja és kötelezi az 
elnökséget, hogy az új honlapot 2011. július 1-ig elkészítse, 
működtesse, üzemeltesse, az ezen a soron tervezett összeg 
ezután fennmaradó részét a rendezvények átcsoportosítsa. 
 

2010. október 25. 

MNE Rendkívüli 

 küldöttközgyűlése  

 

2010/10/25/1 sz. Határozat 

Az MNE rendkívüli küldöttközgyűlése 
igen,nem,tartózkodással egyetért azzal, hogy a D5H Kft. 

előszerződést kössön a NOKft-vel bérleti szerződés 
megkötésére a küldöttközgyűlés által megismert 

feltételekkel. Az előszerződésben a végleges szerződés 
határidejét 2010. 12. 31-ben rögzítse. A végleges bérleti 
szerződés feltétele kell hogy legyen a Sirokkó Kft. és az 

MNE közötti megkötött és aláírt üzletrész adásvételi 

http://www.mne.hu/
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szerződés. 

 

2010/10/25/2 sz. Határozata 

Az MNE rendkívüli küldöttközgyűlése igen, nem, 
tartózkodással egyetért azzal, hogy az MNE és a D5H Kft. 

együttesen, az előszerződés és a végleges szerződés 
megkötése közötti időszakban mérje fel a jövendőbeli 

bérlők létszámát, azok fizetési képességét és 
hajlandóságát, amelyből megalapozottan lehet 

következtetni arra, hogy a kemping üzemeltethető. 

 

2010/10/25/3. sz. határozata 

Az MNE rendkívüli küldöttközgyűlése igen, nem, 
tartózkodással egyetért azzal, hogy az MNE 

küldöttközgyűlése által hozott az MNE üzletrész eladásáról 
szóló 2010/2/13-i határozatot hatályában 2010.12.31-ig 

meghosszabbítja. 

 

 

2010/10/25/4.sz. Határozata 

Az MNE rendkívüli küldöttközgyűlése egyetért azzal, hogy a 
NO Kft. és a D5H között létrejövő, a bérlők objektumaira 
vonatkozó őrzési szerződés hatálya alatt a 2010.11.01-től 

2011.04.30-ig terjedő időszakban az MNE számla ellenében 
havi 200.000,-Ft + ÁFA összegben vállalja az őrzési 

költségeket. 

2010. október 11. 

MNE Rendkívüli 

 küldöttközgyűlése 

 

1/2010.10.11. sz. Határozata 

Az MNE rendkívüli küldöttközgyűlése 32 igen és 6 
tartózkodással felhatalmazza Medgyesi Józsefet, hogy a 

bérleti szerződés tervezetének továbbtárgyalására és azzal, 
hogy 2010. október 7-ig, 2.sz. verzíó tervezetben szereplő 

feltételeket a NO Kft. képviselője minimum feltételként 
elfogadja. 

Egyetért azzal, hogy az MNE maximálisan 14-os 
üzletrészének vételárát az MNE az ASZ-ban foglalt céljai 

érdekében a Naturista Oázis bérleti szerődésének 
óvadékaként biztosítsa. 

2010. szeptember 25. 

MNE Rendkívüli 

 küldöttközgyűlése 

 

2010. 09. 25. /1. sz Határozata 

Az MNE küldöttközgyűlése 34 igen szavazattal, 3 
tartózkodással elfogadta a D5 Holding Kft. üzleti tervét. 

 

2010.09.25./2. sz. Határozata 
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Az MNE rendkívüli küldöttközgyűlése 1 nem, 2 tartózkodás, 
34 igen szavazattal elfogadta az MNE által nyújtandó tagi 

kölcsönre vonatkozó szerződéstervezetet. 

 

2010.09.25./3. sz. Határozata 

Az MNE rendkívüli küldöttközgyűlése 1 nem, 1 tartózkodás 
és 35 igen szavazattal elfogadta az MNE 2010. évi 

költségvetésének javasolt módosítását. 

2010.03.27. 

MNE  Rendkívüli 

 küldöttközgyűlése 

 

 

Határozatképtelen, megismétlése: 2010.04.10. 

 

2010.04.10. (megismételt) 

MNE küldöttközgyűlése 

 

13/2010. 

Az MNE évi megismételt küldöttközgyűlése 36 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta az MNE Alapszabályának 

fentiek szerinti módosítását. 

2010.02.13. 

MNE Rendkívüli  

küldöttközgyűlése 

 

KK1/2010. Határozat 

a rendkívüli küldöttközgyűlés az MNE elnökségének 
beszámolóját egyhangúlag elfogadta 41 igen szavazattal 

ellenszavat és tartózkodás nélkül. 

KK2/2010. Határozat 

az MNE 14%-os üzletrészének megvásárlására tett 
ajánlatott, a megajánlott 38. 356. 000 Ft-os áron a Magyar 

Naturisták Egyesülete 35 igen, 3 nem, 3 tartózkodással 
elfogadta, üzletrészének eladásához hozzájárul. 

KK/3/2010. Határozat 

a Magyar Naturisták Egyesülete küldöttközgyűlése 39 igen, 
1 nem, 1 tartózkodással visszavonja a 2010. márciusában a 

MNE elnöksége részére – a Naturista Oázis Kft. 
üzletrészének megvásárlásához tagi kölcsönnyújtásához – 
adott felhatalmazást, a D5Holding Kft. e céljának meg nem 

valósulása miatt. 

KK4/2010. Határozat 

Az MNE rendkívüli küldöttközgyűlése 38 igen, 2 nem és 1 
tartózkodás mellett felhatalmazza az MNE elnökséget új 

naturista lehetőségek felkutatására és biztosítására 
egyesületi keretek között. 

KK5/2010. Határozat 

Az MNE küldöttközgyűlése a 38 igen, 3 tartózkodással úgy 
döntött, hogy az MNE a D5H Kft-ben lévő üzletrészét 

megtartsa, tagi kölcsönét és a Naturista Oázis Kft. lévő 
üzletrészének értékesítéséből származó bevételét új tó 
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megvásárlására fordítsa és ott naturista kemping 
kialakítására fordítsa. 

KK6/2010. Határozat 

Az MNE küldöttközgyűlése egyhangúlag 41 szavazattal 
elutasította a Naturista Oázis Kft. szindikátusi szerződés-

tervezetének aláírását. 

 

2009. március 21. 

MNE tisztújító küldöttközgyűlése 

 

2009/1. sz. Határozata 

A küldöttközgyűlés elfogadta a küldöttközgyűlés 
előzetesen jelzett napirendi pontjait. 

2009/2. Határozata 

Az elnökség 200. évi beszámolóját és a közhasznúsági 
jelentést a küldöttközgyűlés a szóbeli kiegészítésekkel 

elfogadta. 

2009/3. Határozat 

A FEB 2008.évi beszámolóját a küldöttközgyűlés elfogadta. 

2009/4. Határozat 

Az ET 2008.évi beszámolóját a küldöttközgyűlés elfogadta. 

2009/5. Határozata 

Az MNE 2009.évi költségvetését a küldöttközgyűlés 
elfogadta 

2009/6. Határozat 

Az MNE küldöttközgyűlése Csőgör Annát az MNE elnökévé 
választotta öt évre. 

2009/7. Határozata 

Az MNE küldöttközgyűlése Bedő Károlynét, Válay 
Endrénét, Haszeg Jánost, Ménesi Attilát az MNE 

elnökségének tagjává választotta öt évre. 

2009/8. Határozata 

Az MNE küldöttközgyűlése Nádasi Róbertet, Legány 
Miklóst, Beszédes Györgynét az MNE FEB tagjává 

választotta öt évre. 

 

2008. október 11. 

MNE Rendkívüli   

küldöttközgyűlése 

 

1/2008. (X.11.) Határozata 

MNE rendkívüli küldöttközgyűlése levezető elnöke Takács 
Ferenc. 

2/2008. (X.11.) Határozata 

MNE rendkívüli küldöttközgyűlése a meghívóban jelölt 
napirendet elfogadta. 
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3/2008. (X.11.) Határozata 

MNE rendkívüli küldöttközgyűlése elfpgadta Bólyos Ferenc 
elnök lemondását. 

 

4/2008. (X.11.) Határozata 

MNE rendkívüli küldöttközgyűlése elfogadta az elnökség 
lemondását. 

 

5/2008. (X.11.) Határozata 

MNE elnökségének új tagjai: Bedő Károlyné, Andrási 
György, Ménesi Attila, Válay Endréné 

Korábbi ülésekről az előző Elnökségtől nem kaptunk/nem találtunk információkat, 

dokumentumokat. 

 

 

 


