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Szervezet székhelye:
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Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Képviselő neve:

Szervezet adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:
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PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 3

Magyar Naturisták Egyesülete

Délegyháza2 3 3 7

Naturista part

1318

P K P K 1 9 8 9 1  6 0 1 7 1 1

0 1 0 1 0 0 1 7 1   

1 9 5 7 3 6 9 0 1 4 3

Tóth Attila

2 0 1 4 0 3 1 3Délegyháza
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Szervezet neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Magyar Naturisták Egyesülete

26 500 46 368

26 500 46 368

13 911 7 174

13 911 7 174

40 411 53 542

39 874 52 775

27 632 39 873

12 242 12 902

103

103

434 767

40 411 53 542
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Szervezet neve:

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj, alapítótól kapott
befizetés

- támogatások

4. Pénzügyi műveletek bevételei

5. Rendkívüli bevételek

ebből:

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

6. Anyagjellegű ráfordítások

7. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

8. Értékcsökkenési leírás

9. Egyéb ráfordítások

10. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

- adományok

Magyar Naturisták Egyesülete

46 84 46 84

13 506 14 045 13 506 14 045

2 406 2 390 2 406 2 390

4 233 404 4 233 404

6 633 11 251 6 633 11 251

173 101 173 101

13 725 14 230 13 725 14 230

13 725 14 230 13 725 14 230

1 474 1 328 1 474 1 328

9 9
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Szervezet neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

11. Rendkívüli ráfordítások

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény (A-B)

D. Adózott eredmény (C-12)

12. Adófizetési kötelezettség

13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján kiutalt
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Magyar Naturisták Egyesülete

1 483 1 483 1 3281 328

1 483 1 328 1 483 1 328

12 242 12 902 12 242 12 902

12 242 12 902 12 242 12 902

12 242 12 902 12 242 12 902

404 695 404 695
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1. Szervezet azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

1.1 Név

1.2 Székhely

Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Képviselő neve:

/ /. .

1.4 Szervezet adószáma:

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2 3 3 7 Délegyháza

Naturista part

1318

1  P K P K 6 0 1 7 1 1 1 9 8 9

0 1 0 1 0 0 1 7 1   

1 9 5 7 3 6 9 0 1 4 3

Tóth Attila

Egészséges életmód, jobb életminőség elősegítése

1997. évi CLIV. tv. 144§ 1-2

2004. évi I. tv. 49.§ c-e

mindazok, akik elfogadják a naturizmus szabályait

1300
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1. Szervezet azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

1.1 Név

1.2 Székhely

Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Képviselő neve:

/ /. .

1.4 Szervezet adószáma:

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2 3 3 7 Délegyháza

Naturista part

1318

1  P K P K 6 0 1 7 1 1 1 9 8 9

0 1 0 1 0 0 1 7 1   

1 9 5 7 3 6 9 0 1 4 3

Tóth Attila

Helyi környezet- és természetvédelem

2011. évi CLXXIX. tv. 13.§ (1) 11,19; 1996. évi LIII. tv. 12.§ (1), 54.§ (1)-(2) és 64.§ (1)

az egyesület tagjai, a rendezvények résztvevői

1300
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1. Szervezet azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

1.1 Név

1.2 Székhely

Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Képviselő neve:

/ /. .

1.4 Szervezet adószáma:

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2 3 3 7 Délegyháza

Naturista part

1318

1  P K P K 6 0 1 7 1 1 1 9 8 9

0 1 0 1 0 0 1 7 1   

1 9 5 7 3 6 9 0 1 4 3

Tóth Attila

Közfeladatokhoz szüks. infrastruktúra biztosítása

2011. évi CLXXV. tv. 16. és 19. pontja, 2004. évi I. tv. 49§ c-e, 2011. évi CLXXIX. tv.13.§ (1)11,19

az egyesület tagjai, a rendezvények résztvevői

1300
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Szervezet neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Magyar Naturisták Egyesülete

13 725 14 230

404 695

13 321 13 535

1 483 1 328

1 483 1 328

12 242 12 902
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Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Magyar Naturisták Egyesülete

404

404

404

695

404

404
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Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Magyar Naturisták Egyesülete

5 695

5 695

5 695

5 695

5 695

5 695
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Törvényszék:

Csatolt mellékletek

PK-142
M1 -  Mellékletek

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142-03 Jegyzőkönyv

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

01 Fővárosi Törvényszék

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2015.03.26 14.58.50



PK-142
PK-142-02 Szöveges beszámoló

2  napirend - Az Elnökség beszámolója az egyesület 2013  évi tevékenységérl.pdf



1 

 

2. Beszámoló  

Az Elnökség beszámolója az egyesület 2013. évi tevékenységéről 

           Előterjesztő: Tóth Attila MNE elnök, Andrási György MNE alelnök, 
Medgyesi József D5Holding Kft. ügyvezető  

Fontosabb események: 
 
Április 20.   „Föld napja” Környezetvédelmi akció, minden kempinglakó számára közösségépítő, 
                       társadalmi munka. Közhasznúsági program keretében előadás a természetvédelem és a naturizmus 
                       kapcsolatáról. 
Május 4.    Szezonnyitó, májusfaállítással. Rajz- és fotópályázat felhívás: „Kempingünk élővilága” címmel. 
Május 25.    Gyereknap, Pünkösdi király/királylány választás, játszótéravatás. 
Június 29.  „NATURLECSÓ” Országos naturista lecsófőző verseny, Szent Iván éji bolondozások. 
Július 13.    Popsi-szépségverseny és esti Salsa bemutató- és party. 
Július 27.    Bográcsfőző háziverseny (csak MNE tagoknak), első Dél1 Naturista motoros találkozó  
Augusztus  
2-4.      Először Dél1-en, Önismereti és konfliktuskezelési tábor, a NaVKE szervezésében. 
Augusztus  
17-20.        MNE NAPOK - 30 éves az MNE! Nagyszabású rendezvények kicsiknek, nagyoknak 4 napon keresztül! 

Sportversenyek, petanque, tó átúszó verseny, lövészet, íjászat, barnasági- és szépség versenyek, 
hangos vízi felvonulás, 3 diszkó, egyik este hab-party! Pa-dö-dö, MNE születésnapi koncert! 
Közhasznúsági program keretében Tóth Attila előadása a „Kempingünk élővilága” címmel. Rajz és 
fotó pályázat eredményhirdetése. 20-án: pálinkás ébresztő, ünnepélyes megemlékezés, koszorúzás, 
kenyérszelés  

Szeptember7-8.  MNE a SZESZ-en! Országos naturista főzőverseny Szigetmonostoron.   
Szeptember 28. Szezonzáró buli, bogrács-partil, tábortűz. 
 
Az Elnökség ülések és határozatai: 

 

2013. 02.23-i Elnökségi ülés 

1. Az MNE és a D5 közös pénzügyi helyzetének áttekintése.  

2. A D5 által elvégzendő beruházások részletes vizsgálata, figyelemmel a felelősök által összeállított írásos 
      előterjesztésekre.  

3. Az MNE által elvégzendő beruházások részletes vizsgálata, figyelemmel az írásos előterjesztésekre.  

4. Az MNE által 2013-ban megvalósítandó programok felülvizsgálata, döntés a programokról. Az egyes  
     programokra engedélyezett összegek megállapítása. 

5. MNE költségvetési terve 

6. Kempingben megvalósítandó feladatok 
 

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. Költségekkel összefüggésben megállapodás született a 2012. 

október 30-i FEB jegyzőkönyve alapján, melyben az MNE pénzügyi elszámolását ellenőrizte, miszerint 2013. januártól 1-től az 

MNE kiadását mindig 2 fő fogja kontrollálni. Tóth Attila és Andrási György. 
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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. 

 

 
 

7. Alapszabály módosításról 
 

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. 

 

8. MNE 2013 évi ülésrendjének tervezete 
 

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.  

A küldöttközgyűlés nyílt. 
 

9. Elnökségi megbízások 
 

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. 

 

10. Egyebek 
2012-ben az MNE küldöttközgyűlésén az egyik MNE tagunk felszólalt és kérte, hogy vizsgálja meg az Elnökség dr. Sárosi István 

MNE tag, ET elnök több cselekedetét és tájékoztatásait. 

Az Elnökség az év folyamán többször próbált időpontot egyeztetni Sárosi Istvánnal, hogy meghallgassa a hozzászólását, 

véleményét, de nem sikerült. Miután megvizsgálta a kérést egyhangúlag úgy döntött az MNE Elnöksége, hogy 

figyelmeztetésben részesíti dr. Sárosi Istvánt és megkéri, hogy a jövőben ne hozzon több felelőtlen döntést és ne zavarja meg 

a tagságot azokkal. Az ügyről még külön időpontban megbeszélést kell tartani a jövőben. 
 

2013. 03. 05-i Rendkívüli Elnökségi ülés 
Munkacsoport ASZ módosításról értekezett  
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2013.05.11-i Elnökségi ülés 
1. Beszámoló az MNE Alapszabály (ASZ) módosítás folyamatáról 
2. Megbeszélés az MNE küldöttválasztásának folyamatáról, az ET által készített emlékeztető ide vonatkozó  
         pontjainak ismertetése. 
3. Az MNE társadalmi rendészetének újra indítása. 
4. Betörések a kempingben. Intézkedési terv kidolgozása. 
5. A kempingben megvalósítandó házak, bungalók, létesítmények elhelyezési szabályzata. 
6. MNE domain név megszerzése, véglegesítése. 
7. A D5 által elhatározott beruházások állása és azok ütemezése. 
8. Egyebek: (kutyatartás a kempingben, A volt sportbüfé bérbe adása, Hirdetési lehetőség a Szuper TV2-ben.) 

 
2013. szeptember 14. Elnökségi ülés 
1. ET által készített, értékelt kérdőívek elemzése és az ET javaslatának megtárgyalása.  
2. MNE rendészet nyári munkájának értékelése. 
3. MNE 2013. évi rendezvények értékelése, költségoldalának áttekintése. 
4. MNE 2014. évi rendezvény- és annak költségevetés terve/javaslata. 
5. MNE tagoktól érkezett vélemények, észrevételek, javaslatok megbeszélése. 
6. Egyebek: (honlap kérdése és a részlettörlesztésünk mielőbbi fizetése) 
 

2013.12.20-i Elnökségi ülés 
1. A D5 Holding Kft. működésének elemzése. Határozathozatal a kemping üzemeletetésének javításáról. 
 

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 
. 

2. Döntés a NOK üzletrész vásárlás 2013. évi aktuális törlesztő részletének nagyságáról, fizetésről. 
A napirendet 2:1 arányban elfogadtuk, mely szerint a NOKft. többségi tulajdonosainak az üzletrész adásvételi szerződés szerint 

fizetendő, éves részletfizetés összegét a következők szerint határoztuk meg: Sánta Istvánnak 7.868.000,-Ft-t, Katona 

Barnabásnak 2.035.000,-Ft-t törlesztünk. Ezt az összeget a tagságtól befolyt adományokból és a D5Holding Kft. által - tartós 

adományozási szerződés alapján - átutalt adományból, mely 5.600.000,-Ft, fedezzük. Az MNE megtakarított pénzéből, 

4.500.000,-Ft-ból tartalékot képez, az előre nem várt estekre. Döntést az Elnökség - Dr. Salát Géza ellenvéleménye mellett - 

jóváhagyta. 

Az MNE taglétszámának változása 
 
2013 év elején 404 fő MNE tagunk volt.  Az év folyamán ez a szám nagyjából stagnált, bár a mögötte lévő nevek 

változtak. Voltak, akik 2012-ben az összes dél1re járó családtagjának befizették a tagdíjakat, de 2013-ban már nem 

támogatták az MNE-t ebben a formában. A családtagok tagsági nélkül jártak le a kempingbe. Voltak, akik elmentek 

és jöttek helyettük mások, újak.  

Ennek a folyamatnak több oka is lehetett, marketing szempontból megvizsgáltuk és úgy döntöttünk, hogy a 2014-es 

évtől kezdve az MNE tagság rendkívüli kedvezményekben fog részesülni. Megéri majd MNE tagnak lenni!  

(Ez választások utáni program) 

Minden új MNE tag részéről dicsérő, elismerő szavakat kapott az MNE Elnöksége. Az újak hozzák, az újabb tagokat. 

Közülük sokan támogatásukról biztosították az elnökséget, mert jövőt látnak a kempingben és annak vezetésében. 

Célunk az MNE tagságot megnövelni, az egyesületünk hírnevét tovább erősíteni, mind belföldön, mind külföldön. Az 

egyesületünkbe való tartozás érzésének jelentőségét, élményét elmélyíteni, megerősíteni a naturizmust kedvelők 

között. A kommunikáció, a rendezvények és a kempingünk szépülése-fejlődése, a kempinglakók pontosabb és 

fegyelmezettebb fizetése, valamint a vendégszerető tagságunk, mind-mind hozzájárul ennek a számnak a 

növekedéséhez. 

Az MNE tagdíja 2013 évben is 6.000,-Ft /fő /év volt.  

 



4 

 

MNE kommunikációs tevékenysége 
 
Az MNE kommunikációja több és többféle csatornán keresztül, központosítva, rendszeresen, a tagság egészét 

magába foglalva folyik. Mindez az MNE tagnyilvántartó rendszerének segítségével tud egyáltalán működni, hiszen 

minden kempinglakó (bérlő) illetve minden MNE tag folyamatosan információkhoz jut.  

A tagnyilvántartás alapja a regisztrációs adatlap, ami egyben alapjául is szolgálhat a tervezett digitális beléptető 

rendszer működéséhez.  

Fontosabb csatornák: www.mne.hu az MNE internetes honlapja, Naturista Hírek az MNE hivatalosan bejegyzett 
időszakos kiadványa, e-mail címek: mne@mne.hu, elnok@mne.hu és két moderált levező rendszer, az egyik csak 
MNE tagoknak, mnehirlevel@mne.hu, a másik azoknak szolgál akik még nem tagok, de rendszeresen látogatják a 
kempingünket, mneinfo@mne.hu, illetve a népszerű közösségi oldalon, a Facebook-on, az I LOVE DÉL1 csoport.  

 
 
 

A személyi jövedelemadó 1%-ról való rendelkezés 
 

Elnökség, mint minden évben, 2013-ban is már január végén elkezdte „reklám hadjáratát” és nem csak MNE tagok 

részére, sőt nem csak naturista ismerősök részére juttatta el a „Rendelkező nyilatkozatot” egy-egy kedves 

megszólító levél kíséretében, vagy éppen személyesen, s kérte, hogy az SZJA adójukból adható 1%-ot az MNE 

részére küldjék el. 

Sikeresnek mondhatjuk ismét ezt az akciót is, hiszen újabb rekordösszeg folyt be az MNE bankszámlájára, 2013. 

szeptember hónapban, mely összeg most: 695.000,-Ft. 

Emlékeztetőül a 2012. év szeptember hónapban befolyt - a korábbi évekhez képest akkor az is rekord összegnek 

számított - 404.000,- Ft is hasonló marketing-kommunikációs akció eredménye volt. 

Ezek az összeg az elszámolásukat tekintve általában a beérkezés dátumához képest, a következő évben 

realizálódnak, tehát a 695.000,-Ft-ot is 2014-ben tudjuk elkölteni, ugyanis az egyesület eldöntheti, hogy mikor 

akarja felhasználni. Ha átviszi a következő évre, akkor el kell határolnia és 2013-ban és 2014-ben kell kimutatnia. 

 

Elképzelések és javaslatok az MNE 2014-es évi működésével kapcsolatban: 
 
A jelenlegi Elnökség, jelentős változtatásokat próbált előkészíteni az MNE 2014. gazdasági évében. Ezen 

változtatások egy részét elnökségi hatáskőrben kívánt megvalósítani, a nagyobbik részét most terjeszti be a 

Küldöttgyűlés elé jóváhagyatásra. 

Az első ilyen nagyjelentőségű döntést az 1/2013 (XII.20)-i elnökségi határozatban olvashatjátok: A határozat 

arra szólította fel a NOK ügyvezetőjét, hogy mondja fel a kemping üzemeletetési szerződést a D5 Kft-vel és az 

üzemeltetést valósítsa meg saját maga. 

Mi volt az oka ennek a döntésnek: 

 A D5 hatékonyan működött és az a gazdasági modell, amit célul tűztünk ki számára megvalósult. 

 Egy dologgal nem számoltunk 2011-ben, akkor, amikor megkötöttük a NOK többségi tulajdonosaival a 

15 évre szóló üzletrész vásárlási szerződést, hogy a hatékony működés eredményeként az MNE tagok többlet 

befizetéseinek hatására hatékonyan működő D5 által megvalósított beruházások, az D5 vagyonát növelik és ez 

a növekvő vagyon nem a teljes MNE-t gazdagítja, hanem csak azt a tulajdonosi kőrt, amelyik a D5-öt 

tulajdonolja. Ez a tény előbb-utóbb jelentős feszültségekhez vezetett volna, hisz a D5 tulajdonosi köre ma már 

nem csak MNE tagokból, hanem külső (MNE-ből kilépett, az üzletrészt csak megöröklő stb.) tagokból is áll.  A 

felmerülő problémát nem kívánjuk részletezni, azt minden józanul gondolkodó tagunk el tudja képzelni. 

http://www.mne.hu/
mailto:mne@mne.hu
mailto:elnok@mne.hu
mailto:mnehirlevel@mne.hu
mailto:mneinfo@mne.hu
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 A NOK többségi tulajdon megvásárlásra szóló 15-ves szerződés feljogosítja az MNE-t, hogy kemping 

üzemeltetési kérdésekben maga döntsön. Tehát a döntésünk jogszerű volt, de mielőtt ezt a döntést meghoztuk  

egyeztettünk a NOK tulajdonosaival Sánta Ferenccel, Katona Barnabással és a Délegyházi Önkormányzattal, 

akiktől megkaptuk a jóváhagyást a döntésünkhöz. 

 Jelen beterjesztéssel pedig a Küldöttgyűlés jóváhagyását is megszeretnénk kapni. 

 

A második nagyjelentőségű döntés melyet most terjesztünk a Küldöttgyűlés elé, a módosított  MNE Alapszabály 

jóváhagyása. 

A 9. napirendi pontnál részletesen indokoljuk, hogy miért terjesztettünk a küldöttek elé elfogadásra egy  

jelentősen módosított MNE Alapszabályt. Itt csak a két legfontosabb indokot adjuk meg: 

 A 2011.évi CLXXV számú, un. Civil Törvény előírta számunkra, hogy ha továbbra is meg kívánjuk tartani az 

Egyesület un Közhasznúsági Státuszát, akkor  2014.05.31-ig olyan módon kell módosítanunk az 

Alapszabályunkat, hogy az megfeleljen ezen törvény előírásainak. 

 A második fontos ok az volt, hogy az Alapszabály módosítás segítségével tudjuk majd megvalósítani azt a 

gazdasági modellt, amelyet majd alább részletesen magyarázni fogunk. 

 

Ezen bevezető után az alábbiakban megpróbáljuk bemutatni, hogy milyen módon fog működni az MNE a 2014-es 

évben: 

1. A módosított  Alapszabály jóváhagyása alapján megvalósuló legfontosabb  változások: 

1.1 Az Egyesület legfontosabb döntéshozó szerve nem a Küldöttgyűlés, hanem a Közgyűlés lesz, melyben 

nem a küldöttek, hanem a teles jogú tagok jogosultak szavazni. Ez a döntés a demokratizmus irányába 

módosítja az Alapszabályt, hisz az eddigi kb.43 fős küldötti létszámról a szavazóképes teljes jogú tagok száma 

már 2014-ben is kb. 140 főre növekszik. 

1.2 Bekerül az Alapszabályba az MNE legfontosabb megvalósítandó céljai közé a jelenlegi telephelyünk, a 

kemping többségi tulajdonának megszerzése. Ennek jelentőségét nem kell magyaráznom. 

1.3 Megszűnik az Egyesületi tanács. Helyette az új Alapszabály nagyobb szerepet szán az un „Területi 

képviselők” rendszerének. A területi képviselő rendszere jelenleg is működik az Egyesületen belül, de a 

szerepüket, jogaikat és kötelezettségeiket eddig nem az Alapszabály rögzítette. 

1.4 Az Egyesület tagsági viszonyt az új Alapszabály kétfelé bontja. Lesz egy un. „ Teljes jogú tagság , azok 

számára, akik aktívan támogatják az 1.4 pontban megadott célt és lesz egy un. „ Pártoló tagság, azok számára, 

akik nem támogatják aktívan az 1.4-es pontban megadott célt. 

1.5 Az Egyesület közvetlenebbül fog belefolyni a kemping üzemeletetésébe is. Fizetett alkalmazottakat 

fogunk felvenni, akiknek a feladata a kemping szépítése, a természeti környezet megóvása, rendteremtés.  A 

Naturista Oázis Kft. alkalmazottai és az Egyesület alkalmazottai közötti feladatmegosztást külön Szervezeti 

szabályzatban fogjuk rögzíteni. Úgy gondoljuk, hogy ez az intézkedés is elő fogja segíteni a környezetünk 

szépítését és a kemping színvonalának javítását. 

1.6 Úgy gondoljuk, hogy az Egyesület pénzügyi helyzete stabil lesz a 2014. gazdasági évben is. Lásd a 

Küldöttgyűlés 3. és 4. napirendi pontjait. 

 

 



6 

 

Az Egyesület és a kempingünk életébe, elmúlt három évben bekövetkezett jelentősebb változások rövid 

összefoglalása: 

1. Az MNE szervezeti életével kapcsolatban: 

 2012 januárjában megállapodás született az MNE vezetése és a Naturista Oázis Kft többségi 

tulajdonosai között, a Kft többségi tulajdonának 15 évre szóló részletfizetéses megvásárlásáról.  A szerződés 

hatására megújult az MNE szervezeti élete, hisz innentől kezdve remény van arra, hogy miénk lesz a kemping 

többségi tulajdona és magunk határozhatjuk meg annak működését. 

 Az Elnökség, szervező munkájának következtében jelentősen (több mint 100 fő) növekedett a tagság és 

a bérlők száma. 

 Az új bérlők számára volt még hely a kempingben és az új és a régi tagjaik között ismeretségek, 

barátságok szövődtek és elkezdődött egy pezsgés az Egyesület életében. 

 Az Elnökség módszeresen nyúlt hozzá a gazdasági problémákhoz. Az Egyesület és az üzemeltető D5 

számára éves üzleti tervek és hosszú távú stratégiai tervek készültek. A működés ezek után tervszerűbb lett.  

 A gazdasági tervekben igyekeztünk meghatározni a várható bevételeket és költségeket és tervek 

alapján folytak azok a beruházások is, amelyeket a kemping szépítésére, jobbítására megvalósítottunk. 

 Az elmúlt három évben 39M 930E Ft összeget fizettünk ki a NOK többségi tulajdonának 

megvásárlására, amit csodának kell tekintenünk, figyelemmel a körülöttünk forrongó gazdasági válságra az 

emberek elszegényedésére. Ez a sikeres gazdálkodás és a tagjaink elkötelezettsége biztató jövőt ígér az 

Egyesületünk számára. 

 Az Elnökség rendszeresen ülésezett, tervezte és szervezte az Egyesület életét. Ez megnyilvánult a 

különféle rendezvényekben, összejövetelekben. 

 Az Elnökség igyekezett megfelelően tájékoztatni a tagságot. Gondoljunk a Naturista Hírekben 

megjelent információkra és mindarra a sok elektronikus levélre, melyet elküldtünk a tagjainknak. 

 Természetesen voltak hibák és hiányosságok. Sokan panaszkodtak információ hiányra, arra, hogy az 

Elnökség önkényesen dönt és nem informálja megfelelően a tagságot. Igen, lehetett volna ezt is jobban, 

hatékonyabban tenni. Csak arra kérünk mindenkit, hogy ne csak a hibákat, hanem az eredményeket is vegye 

figyelembe és tegye mérlegre a pro és kontra érveket egyaránt 

 

2. A kempingben bekövetkezett változások tekintetében: 

 Rendeztük a strandot.  A strand területe ma már kulturált pihenési lehetőséget biztosít sok száz napi 

vendégnek egy-egy szép hétvégén. 

 A strand közelében megszületett a gyermekjátszótér egy megfelelő játéktárolóval együtt, ami a 

kisgyermekekkel hozzánk látogató kemping vendégeknek biztosít kicsit több szabadságot. 

 Folyamatosan újítjuk fel a higi-boxokat. A munka nincs teljesen még kész, de a frekventált helyeken 

már kulturált tisztálkodási lehetőségek állnak a vendégeink rendelkezésére 

 Megteremtettük az internet részleges vételi lehetőségét a kempingben. A munka most is folyik, és azt 

reméljük, hogy ez év végére a kemping teljes területén korlátlan Wi-fi vételi lehetőséget tudunk biztosítani. 

 Gondoltunk a lakókocsival, sátorral érkező külföldi és belföldi látogatóink kulturált kempingezési 

lehetőségének a biztosítására is. Több tíz táborhelyet alakítottunk ki, ahol a vendégek közvetlen víz és 

elektromos csatlakozásra tudnak csatlakozni és kijelölt területre tudnak letelepedni. 
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 Igyekszünk megteremteni a kemping és az Egyesület megfelelő honlapját (ez folyamatban lévő 

munka), amin keresztül a külföldről érdeklődők is elérnek bennünket.  Sokat kell még tenni a megfelelő 

információ szolgáltatás érdekében. 

 Folyik a villamos hálózat felújítása a kempingben. Nem vagyunk boldogok, hogy a munka elég lassan 

halad előre, hisz ebben az estben nem csak szépészeti kérdésekről, hanem adott esetben életveszély 

elhárításáról is szó van. A lassú előre haladás oka a pénzhiány. Nincs elég forrásunk a gyorsabb fejlesztésre. 

 Folyik a térvilágítási hálózat felújítása, bővítése. Ezzel a biztonságot kívánjuk növelni. 

 Igyekszünk előre lépni a un. beléptető rendszer ügyében. Egy olyan gyökeres megoldás, ami két, 

automatikusan nyíló kapu segítségével valósítaná mag a kulturált beléptetést, horribilis összegbe kerül. Ehhez 

a problémához még hozzá tartozik a NAV-hoz csatlakozó pénztárgépek ügye, melyet ma még a kormányzat 

sem tudott teljes mértékben megoldani. Mindezek figyelembe vételével egyenlőre, csak olyan megoldást 

vezettünk be az elmúlt évben, ami kis ráfordítással növeli az elszámoltathatóságot és a rendet. 

 Folynak a megegyezési tárgyalások a kemping területén lévő un. úszó telkek rendezése ügyében. 

Néhány kérdést már megoldottunk oly módon, hogy a telekcseréket hajtottunk végre az Önkormányzattal. Van 

néhány magán telek is kemping területén. Ezeknek a telkeknek a tulajdonosaival egyezkedünk. El szeretnénk 

érni, hogy az ott lakók és a vendégeik tartsák be a naturista kempingben előírt viselkedési szabályokat. 

 Megteremtettük a lehetőséget arra, hogy a kemping területén három helyen büfé működjön és azok a 

vendégek is fogyasztani tudjanak, akik nem hoztak magukkal ételt vagy italt. 

 Ez a felsorolás igyekezett az eredményekre fókuszálni. Nem akartuk most a gondokat, megoldandó 

feladatokat felsorolni.  A kempingünk, melyet mindannyian nagyon szeretünk, egyelőre még nem nyugat –

európai színvonalú. Inkább nevezhető vadregényesnek, természet közelinek. Sok 10MFt beruházást igényelne 

még a terület. Egyelőre nincs rá forrásunk. Közben azért figyeljük az EU pályázatokat, hogy nincs-e véletlen egy 

olyan pályázat, ami a mi estünkre illik és nem túl nagy saját forrást igényel. Itt természetesen várjuk a 

tagtársain ötleteit, javaslatait. 

 
 
MNE jövője 
 
Az Elnökség eltökélt szándéka, hogy a Magyar Naturisták Egyesületét olyan szintre és rangra emelje, amely egyrészt 
méltó a nevéhez, másrészt egyedül álló Magyarországon. Célunk, hogy az egyesületünkhöz való tartozás minden 
magyar naturista számára büszkeséget és felemelő érzést nyújtson, legyen az felnőtt vagy az ő gyermeke.  
Ezt csak közösen, együttműködéssel lehet elérni. Minden egyes tagtársunknak egyéni kötelessége kell, hogy legyen 

a mindennapi élete során az ismerősei, a barátai és minden potenciális érdeklődők közül megpróbáljon új MNE 

tagot „toborozni”, mert az életünk minden területén gondolnunk kell a kempingünk életben tartására és 

gyermekeink jövőbeni naturista környezetének megóvására.  

Az új MNE tagokból lesznek az új bérlőink! 

Fontos lenne végre elérnünk, hogy mindenki fejében megvilágosodjon az a tény, hogy a kemping már a MIÉNK és 

OTT MINDENT MAGUNKNAK, és az UTÓDAINKNAK TESZÜNK! 

 

 

Délegyháza, 2013.március 10.     Tóth Attila 

         MNE elnök 
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