
Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

01/1998. 1998.02.17 Dr. Kawka László önként lemond Horváth Győző volt ügyvezető, valamint az új 3 tagú 

ügyvezetés közötti átadás-átvételben való részvételről

azonnal 8 jelenlévőből 7 igen 

szavazattal 1 ellenében 

elfogadja az Elnökség

02/1998. 1998.03.19 A KASZ és a METEOR T.T.E. közötti helyiségbérleti szerződést Dr. Végh Zsolt aláírhatja azonnal 9 jelenlévőből 9 fő 

egyhangúlag elfogadja

03/1998. 1998.03.19 Elnökség felhatalmazza az ügyvezetést az étterem szerződésének megköté

sére

azonnal 9 jelenlévőből 9 fő 

egyhangúlag elfogadja

04/1998 1998.03.19 A Kopaszi-gát bérleti díját Horváth Győző finanszírozza meg, hogy az Egyesület kifizesse, 

de tudomásul veszi, hogy amennyiben kiderül, hogy a Vízalatti Barlangkutató 

Szakosztálynak  nincsen pénze, akkor az összeget nem kapja vissza.

azonnal 9 jelenlévőből 9 fő 

egyhangúlag elfogadja

05/1998. 1998.04.30 Napirendi javaslat: a költségvetés vitáját a könyvelők kérdésével egybevonni azonnal 7 jelenlévőből 7 fő 

egyhangúlag elfogadta

06/1998. 1998.04.30 Előző elnökségi ülés jegyzőkönyvének elfogadása azonnal 7 jelenlévőből 7 fő 

egyhangúlag elfogadta

07/1998. 1998.09.21 A Klima Mentor Kft. eddigi könyvelési állásáról készült tájékoztatót elfogadják. azonnal 6 jelenlévőből 6 fő 

egyhangúlag elfogadja

08/1998. 1998.11.28 Horváth Győző ellen fegyelmi eljárás indul, a fegyelmi vizsgáló bizottság tagjai: Dr. Nagy 

László, Dr. Molnár András, Szirtes Gábor, póttag: Szekeres Gábor, a Fegyelmi Tanácsa 

tagjai: Dr. Dénes György, Dr. Bán László Auer Péter, póttag: Lugosi Zoltán, valamint 

megfigyelő: Dr. Sirály Péter

azonnal 9 jelenlévőből 9 fő 

egyhangúlag elfogadja

09/1998. 1998.11.28 A Fegyelmi Szabályzat szerint Horváth Győző elnökségi tagságát a fegyelmi eljárás idejére 

felfüggesztik

azonnal 9 jelenlévőből 1 

ellenszavazattal 

elfogadták

10/1998. 1998.11.28 A turisták képviselete hiányos az elnökségben, ezért a következő Küldött-közgyűlésre 

előkészítésre kerül a turisták 1 fő jelölése elnökségi tagként

1999. év 9 jelenlévőből 9 fő 

egyhangúlag elfogadja

11/1998. 1998.11.28 A szakosztályok új küldötteket állítanak az 1998. december 31-i tagi állapotok alapján 1999. 

január elején

1999. január 9 jelenlévőből 9 fő 

egyhangúlag elfogadja



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

01/1999. 1999.04.01 Az ülés jegyzőkönyvvezetője Nagy Krisztina, hitelesítők: Dr. Nagy László és Dr. Végh 

Zsolt

azonnal 7 jelenlévőből 7 fő 

egyhangúlag elfogadta

02/1999. 1999.04.01 Felügyelő Bizottság a Horányi Erdei Telep bejegyzési ügyében a Földhivatalnál, valamint a 

Horányi Meteor Étterem bérbeadásának ügyében 2 hetente telefonon és havonta írásban 

tájékoztatást kér a történtekről

2 hét, illetve 7 jelenlévőből 7 fő 

egyhangúlag elfogadta

03/1999. 1999.04.01 Ügyvezetői és felügyelő bizottsági ülés április 27-én, létszámadatok közlése az 

egységvezetőkkel április 28-án, egységek költségvetésének benyújtási határideje: május 03., 

május 04, vagy 06. ügyvezetői és FB ülés, május 11. Elnökségi ülés, május 26. 

Küldöttközgyűlés, május 28. Alapszabály módosítás benyújtása a Bírósághoz, május 31. 

mérleg beadása az APEH-hoz

1 hónap 7 jelenlévőből 7 fő 

egyhangúlag elfogadta

04/1999. 1999.04.01 Horváth Győző fegyelmije ügyében írt levélre válaszlevelet kell írni előzőekben 

felsorolt 

határidők

7 jelenlévőből 7 fő 

egyhangúlag elfogadta

05/1999. 1999.04.01 Horváth Győző fegyelmije ügyében a Vizsgáló Bizottság korlátlanul folytatja tovább a 

munkáját, mandátumuk meghosszabbításra kerül

02.ápr 7 jelenlévőből 7 fő 

egyhangúlag elfogadta

06/1999. 1999.04.01 A május 27-én tartandó ügyvezetői és FB ülésen a jogtanácsosnő megbízása megtörténik azonnal 7 jelenlévőből 7 fő 

egyhangúlag elfogadta

07/1999. 1999.05.11 Dr. Naszádos Krisztina ügyvédnőnek el kell juttatni a Horváth Győző H-T Bt. közötti 

szerződéseket, iratokat, anyagokat

27.máj 6 jelenlévőből 6 fő 

egyhangúlag elfogadta

08/1999. 1999.05.11 A könyvelők által készített 1992-1997. évi anyag elfogadható, ez legyen az alapja az 

önellenőrzésnek

azonnal 6 jelenlévőből 6 fő 

egyhangúlag elfogadta

09.1999. 1999.05.11 Az elnökség elé terjesztett Alapszabály módosított tervezete elfogadható azonnal 6 jelenlévőből 6 fő 

egyhangúlag elfogadta

10/1999. 1999.05.11 Az elnökség elé terjesztett költségvetés tervezet elfogadható azonnal 6 jelenlévőből 6 fő 

egyhangúlag elfogadta

11/1999. 1999.06.03 Jegyzőkönyvvezető: Nagy Krisztina, hitelesítők: Dr. Molnár András és 

Dr. Végh Zsolt

azonnal 6 jelenlévőből 6 fő 

egyhangúlag elfogadta

12/1999. 1999.06.03 Az alapszabályba bele kell foglalni, hogy 1 éve tagja kell, hogy legyen az Egyesületnek az 

aki választó és választható

azonnal 6 jelenlévőből 6 fő 

egyhangúlag elfogadta

13/1999. 1999.06.03 Dr. Szabó R. Sándor H-T Bt. képviselő ügyvédje ellen fegyelmi vizsgálat indul azonnal 6 jelenlévőből 6 fő 

egyhangúlag elfogadta



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

14/1999. 1999.06.03 Dr. Szabó R. Sándor elleni fegyelmi vizsgálat Vizsgáló Bizottságának tagjai: Szekeres 

Gábor elnök, Dr. Kawka László, Dr. Bán László, Auer Péter póttag

azonnal 6 jelenlévőből 6 fő 

egyhangúlag elfogadta

15/1999. 1999.06.03 Dr. Szabó R. Sándor elleni fegyelmi vizsgálat Tárgyaló Bizottságának tagjai: Dr. Nagy 

László elnök, Dr. Végh Zsolt, Hűvös Imre és Szirtes Gábor póttag

azonnal 6 jelenlévőből 6 fő 

egyhangúlag elfogadta

16/1999. 1999.06.16 Dr. Szabó R. Sándor elleni fegyelmi vizsgálat eredménye: Dr. Szabó R. Sándort kizárják az 

Egyesületből, mivel tagsága nem az Egyesület érdekeit szolgálja

azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadta

17/1999. 1999.09.09 Az ülés jegyzőkönyvvezetője: Nagy Krisztina, hitelesítők: Dr. Nagy László Lugosi Zoltán azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadta

18/1999. 1999.09.09 A Meteor Étterem bérleti szerződésével kapcsolatos tárgyalásokat Szekeres Gábor vezette, a 

tárgyaló bizottság tagjai: Hűvös Imre és Bánvölgyi György

azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadta

19/1999. 1999.09.09 Dr. Naszádos Krisztina jogtanácsosnőt meg kell kérdezni egy új bankszámlanyitás 

lehetőségeiről, módjáról

azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadta

20/1999. 1999.09.09 A horányi telepi aktívák költségtérítése ügyében elnökség vállalja, hogy, ha elvi kifogás van 

ellene, akkor a telepvezetőség azt mondhatja a teleplakók felé, hogy lépjenek vissza és 

dolgozzák át még egyszer a javaslatot

azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadta

21/1999. 1999.09.09 Következő elnökségi ülés napirendi pontjai között döntési kényszerrel szerepel az, hogy mi 

legyen a horányi telepen felszámolandó egyesületi tulajdonnal a Szalmás-házzal.

köv.ülés 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadta



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

01/2000. 2000.01.27 Az ülés jegyzőkönyvvezetője Nagy Krisztina, hitelesítők: Dr. Végh Zsolt, Lugosi Zoltán azonnal 10 jelenlévőből 10 fő 

egyhangúlag elfogadta

02/2000. 2000.01.27 A következő Küldöttközgyűlés időpontja: 2000. április 5. napirendi pontjai: Ügyvezetés 

beszámolója az 1999. évi gazdálkodásról, Közhasznúsági beszámoló, FB beszámolója, 

Alapszabály módosítása és elfogadása, Ügyvezető választás, 2000. évi költségvetés, 

egyebek.

05.ápr 10 jelenlévőből 10 fő 

egyhangúlag elfogadta

03/2000 2000.01.27 A szakosztályok és telepek március 8-ig küldöttválasztó gyűlést tartanak és a választott 

küldötteik nevét az irodába leadják.

08.márc 10 jelenlévőből 10 fő 

egyhangúlag elfogadta

04/2000. 2000.01.27 Az ügyvezetés küldöttközgyűlés felé terjesztendő pénzügyi beszámolóját az egységek 

gazdaságisaival elfogadva és egyeztetve terjesztik elő február 15-ig

15.febr 10 jelenlévőből 10 fő 

egyhangúlag elfogadta

05/2000. 2000.01.27 Az étterem szerződését a következő elnökségi ülésen február 24-én az ügyvezetés 

előterjesztésében tárgyalja és fogadja el.

24.febr 10 jelenlévőből 10 fő 

egyhangúlag elfogadta

06/2000. 2000.01.27 Elnökség felkéri az egységek vezetőit, akik maguk vagy megbízottjuk által nyomozást 

folytatnak és közlik a 3 tagú jelölőbizottsággal, ha van akár egyesületi tag, akár külső 

személy jelöltjük az ügyvezetői pozicióra.

24.febr 10 jelenlévőből 10 fő 

egyhangúlag elfogadta

07/2000. 2000.01.27 Az ügyvezető jelölt kiválasztására a jelölőbizottság tagjai: Hűvös Imre, Lugosi Zoltán, Dr. 

Sirály Péter

azonnal 10 jelenlévőből 10 fő 

egyhangúlag elfogadta

08/2000. 2000.01.27 Horváth Győző fegyelmije ügyében elnökség  megbízza Dr. Bán Lászlót Dr. Végh Zsoltot és 

Dr. Sirály Pétert, hogy tárgyaljanak Dr. Naszádos Krisztina jogtanácsosnővel, valamint 

ennek további lehetőségei ügyében.

azonnal 10 jelenlévőből 10 fő 

egyhangúlag elfogadta

09/2000. 2000.02.24 Az ülés jegyzőkönyvvezetője: Nagy Krisztina, hitelesítők: Lugosi Zoltán és Dr. Végh Zsolt. 

Dr. Végh Zsolt bejelenti, hogy árpilis 5-e után nem tudja ellátni az ügyvezetői teendőket.

azonnal, ill. 

április 05.

10 jelenlévőből 10 fő 

egyhangúlag elfogadta

10/2000. 2000.02.24 A küldöttközgyűlés 1 napirendi pontja úgy módosul, hogy az ügyvezetés csak az 1999-es 

évről számol be, annak egyesületi tevékenységéről és munkájáról, és ennek anyagát a 

következő elnökségi ülés előtt legalább 1 héttel minden elnökségi tagnak meg kell kapni.

16.márc 10 jelenlévőből 10 fő 

egyhangúlag elfogadta

11/2000. 2000.02.24 A következő elnökségi ülés időpontja: 2000. március 23. 16.30-kor az V., ker. Zrínyi utca 

4.szám alatt Dr. Bán Lászlónál

23.márc 10 jelenlévőből 10 fő 

egyhangúlag elfogadta



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

12/2000. 2000.02.24 Az 1999. évi egyesületi pénzügyi beszámolóval kapcsolatban az elnökségi tagok és az FB 

tagok pontosabb írásos anyagot kapnak 1 héten belül, amelyet átnézve arról határozat a 

következő elnökségi ülésen születik

02.márc 10 jelenlévőből 10 fő 

egyhangúlag elfogadta

13/2000. 2000.02.24 Hűvös Imre és Szekeres Gábor az étterem bérleti szerződését megköthetik és aláírhatják 

azzal a kitétellel, hogy a következő elnökségi ülésen kötelesek azt bemutatni.

23.márc 10 jelenlévőből 1  

tartózkodással 9 igen 

szavazattal elfogadták

14/2000. 2000.02.24 A Horányi Erdei Telepen lebontható az életveszélyessé vált ház és a telep új házhelyet 

jelölhet ki.

azonnal 10 jelenlévőből 10 fő 

egyhangúlag elfogadta

15/2000. 2000.03.23 Az ülés jegyzőkönyvvezetője Nagy Krisztina, hitelesítők: Illavszky István és Hűvös Imre azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadta

16/2000. 2000.03.23 A következő elnökségi ülés időpontja: április 5. 16.30-kor a Zrínyi utcában a 

Küldöttközgyűlés időpontja: május 10. 16.00-kor az Eötvös utcában.

azonnal 8 jelenlévőből 1 

ellenszavazattal 7 igen 

szavazattal elfogadták

17/2000. 2000.04.05 Az ülés jegyzőkönyvvezetője Nagy Krisztina, a hitelesítők Lugosi Zoltán és Hűvös Imre azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadta

18/2000. 2000.04.05 Az ügyvezetés 1999. évi egyesületi tevékenységéről készített beszámolóját elfogadja és így 

viszi a Küldöttközgyűlés elé

2000.05.10 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadta

19/2000. 2000.04.05 Az ügyvezetés 1999. évi pénzügyi beszámolóját elfogadja és így terjeszti a 

Küldöttközgyűlés elé

2000.05.10 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadta

20/2000. 2000.04.05 Az Alapszabályban tett módosításokkal (ügyvezetés helyett ügyvezető) elfogadja az 

Alapszabályt és így viszi a Küldöttközgyűlés elé.

2000.05.10 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadta

21/2000. 2000.04.05 Az elnökség elé terjesztett Szervezeti Működési Szabályzatot elfogadják azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadta

22/2000. 2000.04.05 Az elnökség elé terjesztett Fegyelmi Szabályzatot elfogadják azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadta

23/2000. 2000.04.05 A 2000. évi költségvetés tervezetet kisebb módosításokkal elfogadják és elfogadják, hogy 

ezt így viszik a Küldöttközgyűlés elé

2000.05.10 8 jelenlévőből 7 igen 

szavazattal 1 

tartózkodással 

elfogadják



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

24/2000. 2000.04.05 Elnökség abban határoz, hogy Szabó Máriát jelöli ügyvezetőnek és a Küldöttközgyűlés elé 

terjeszti megválasztásra

2000.05.10 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadta

25/2000. 2000.06.13 Elnökség elfogadja Nagy Krisztinát jegyzőkönyvvezetőnek, Illavszky Istvánt és Dr. Végh 

Zsoltot jegyzőkönyv hitelesítőknek

azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadta

26/2000. 2000.06.13 Elnökség jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy az APEH levélre az alábbi kérelem került: 

"Kérjük a folyószámlánkon fennálló összes késedelmi pótlék és mulasztási bírság 

elengedését, valamint a többi tartozás 24 havi pótlékmentes részletfizetésének 

engedélyezését az Önök által meghatározott időponttól kezdődően."

azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag tudomásul 

vette.

27/2000. 2000.06.13 Az Elnökség úgy határozott, hogy mivel az Egyesület felelős a gazdálkodásáért, ezért nem 

vizsgálja, hogy az 1998. január elseje előtt keletkezett köztartozásokat melyik szervezeti 

egységének gazdálkodása idézte elő.

azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadta

28/2000. 2000.06.13 Elnökség úgy határozott, hogy az 1998. január 1-ét megelőző időszakban az Egyesület egyes 

szervezeti egységeinek más szervezeti egységeivel vagy az Egyesület egészével szemben 

vélelmezett tartozásait vagy követeléseit nem vizsgálja, és ezeket semmisnek tekinti.

azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadta

29/2000. 2000.06.13 Elnökség elfogadja, hogy Szabó Mária polgárjogi szerződése, valamint a Meteor T.T.E. és 

az Alapítvány közötti támogatási szerződés június 30-ig elkészül, amelybe az elnökségi 

tagok július 15-ig az irodában beletekinthetnek, javaslatokat tehetnek, kiegészíthetik és 

azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadta

30/2000. 2000.06.13 Elnökség elfogadta a Horváth Győzőnek írt levél tervezetét azzal a kitétellel, hogy aláírás 

előtt az FB elnöke írásban adja hozzájárulását a levél tartalmához és annak elküldéséhez.

azonnal 8 jelenlévőből 5 igen 

szavazattal 3 tartózkodás 

mellett Elnökség 

elfogadta

31/2000. 2000.08.16 Elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy Szabó Mária ügyvezető nyújtsa be a mellékelt 

ingatlanpályázatokat a Kincstári vagyonigazgatóság Vagyonkezelési Osztályára

2000.08.19 6 jelenlévőből 6 

egyhangúlag elfogadta, 

valamint + 5 fő későbbi 

írásbeli igen szavazatot 

adott.

32/2000. 2000.09.05 Elnökség egyhangúlag elfogadja Nagy Krisztinát jegyzőkönyv vezetőnek, Dr. Nagy Lászlót 

és Dr. Végh Zsoltot jegyzőkönyv hitelesítőknek, valamint a napirendi pontokat

azonnal 11 jelenlévőből 11 fő 

egyhangúlag elfogadta



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

33/2000. 2000.09.05 Elnökség egyhangúlag elfogadja az ügyrendi javaslatot, miszerint a V. napirendi ponttal 

kezd az ülés

azonnal 11 jelenlévőből 11 fő 

egyhangúlag elfogadta

34/2000. 2000.09.05 Elnökség egyhangúlag elfogadja azt, hogy a Felügyelő Bizottság kérésére a Nemzeti 

Sportuszoda bérleti szerződésének ügyét egy Fegyelmi Vizsgáló Bizottság kivizsgálja és ha 

kell személyi felelősség kérdését állapítja meg. A Fegyelmi Vizsgáló Bizottság elnöke: Dr. 

Nagy László, tagjai: Dr. Végh Zsolt, Dr. Molnár András, póttagok: Szirtes Gábor és Hűvös 

Imre

azonnal 11 jelenlévőből 11 fő 

egyhangúlag elfogadta

35/2000. 2000.09.05 Elnökség egyhangúlag elfogadja az elkövetkezendő elnökségi ülések idő pontjait, amelyek: 

október 10, november 7, december 5, az Ünnepi Közgyűlés időpontját, amely november 29, 

valamint a Küldöttközgyűlés időpontját, amely december 13.

azonnal 11 jelenlévőből 11 fő 

egyhangúlag elfogadta

36/2000. 2000.09.05 Elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy a II. napirendi pontunkat - az Egyesület központjának 

féléves pénzügyi beszámolója és a központ költségvetésének módosítási javaslata – a 

következő, október 10-i elnökségi ülésen  tárgyaljuk

10.okt 11 jelenlévőből 11 fő 

egyhangúlag elfogadta

37/2000. 2000.09.05 Elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy az ünnepi közgyűlést szervező bizottág készíti elő, 

amelynek elnöke: Lugosi Zoltán, tagjai a szervezeti egységek képviselői, az operatív munkát 

az egyesület apparátusa (Szabó Mária és Nagy Krisztina) végzi. A bizottság munkájában 

részt vesz Dr. Dénes György is és mindazok, akik javaslataikkal elősegíthetik a rendezvény 

sikerét.

azonnal 11 jelenlévőből 11 fő 

egyhangúlag elfogadta

38/2000. 2000.09.05 Elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy az új szakosztályok alakulási szándékát tudomásul 

vesszük és elő kell készíteni az Alapszabály és az SzMSz vonatkozó módosításait, illetve az 

SzMSz-hez kapcsolódó eljárási szabályokat a következő Elnökségi Ülésre.

10.okt 11 jelenlévőből 11 fő 

egyhangúlag elfogadta

39/2000. 2000.10.10 Elnökség egyhangúlag elfogadja Nagy Krisztinát jegyzőkönyv vezetőnek, Hűvös Imrét és 

dr. Kawka László jegyzőkönyv hitelesítőknek

azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadta

40/2000. 2000.10.10 Elnökség egyhangúlag elfogadja a beterjesztett pénzügyi beszámolót 2000. augusztus 31-ig, 

valamint a költségvetés módosítását, azzal, hogy megbízza az ügyvezetőt, hogy e szerint 

gazdálkodjon és terjessze a Küldöttközgyűlés elé elfogadásra.

azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadta

41/2000. 2000.10.10 Elnökség egyhangúlag elfogadja az SzMSz  módosítását a megtárgyalt kiegészítésekkel és 

módosításokkal (lsd: jegyzőkönyvben)

azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadta



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

42/2000. 2000.10.10 Elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy megállapítható az FVB és az ügyvezető, valamint 

Horváth Győző között történt levelezésből és jegyzőkönyvből, hogy az eljárás szabályszerű 

volt, a rendelkezésre álló anyagok elegendők ahhoz, hogy Fegyelmi Tárgyaló Bizottság 

alakuljon. Az elfogultsági kifogást megalapozatlannak találta és elutasította.

azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadta

43/2000. 2000.10.10 Elnökség egyhangúlag elfogadja a Fegyelmi Tárgyaló Bizottság tagjainak: Pelikán István, 

Auer Péter, elnöknek: dr. Bán Lászlót, póttagnak: Illavszky Istvánt.

azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadta

44/2000. 2000.11.07 Elnökség egyhangúlag elfogadja a jegyzőkönyv vezetésére Nagy Krisztinát, hitelesítésre: 

Dr. Végh Zsoltot és Dr. Molnár Andrást.

azonnal 10 jelenlévőből 10 fő 

egyhangúlag elfogadta.

45/2000. 2000.11.07 Elnökség egyhangúlag elfogadja a tiszteleti tagoknak: Vámos Jánost, Rózsa Lászlót, 

Ferenczi Tibort, Szele Gézát, Dr. Dénes Györgyöt, és Őket az Ünnepi Közgyűlés elé 

terjeszti tiszteleti tagsági díj átadására.

2000.11.18 10 jelenlévőből 10 fő 

egyhangúlag elfogadta.

46/2000. 2000.11.07 Elnökség egyhangúlag elfogadja az alábbi dombormű kitűntetési javaslatokat: 4 db arany 

domborműre: Bohák Kálmánné, Vörös László, Hámori Jenő, Dr. Végh Zsolt. 4 db ezüst 

domborműre: Róder Imre, Lugosi Zoltán, Koch Gábor, Varga Horváth József, és a 10 db 

bronz domborműre: Szikre Sándor, Holva Vilmos, Máthé József, Szentes György, Dr. 

Molnár András, Baranyai Sándorné, Szirtes Zoltánné, Pelikán István, Szemenyei Pál és 

Takács Béla

2000.11.18 10 jelenlévőből 10 fő 

egyhangúlag elfogadta.

47/2000. 2000.11.07 Elnökség egyhangúlag elfogadja az Ünnepi Közgyűlés elnökségének összetételét: Dr. Dénes 

György, akinek a díjat Szabó Mária ügyvezető adja át és Dr. Végh Zsolt olvassa fel, Szabó 

Mária, valamint az MTSz 1, vagy 2 fő képviselője. Továbbá az első sort a protokollnak kell 

fenntartani, a második sort pedig a kitüntetettek részére. Ezen sorokban névcédulák lesznek 

a székeken

2000.11.18 10 jelenlévőből 10 fő 

egyhangúlag elfogadta.

48/2000. 2000.11.07 Elnökség úgy határozott, hogy amennyiben a tagdíjelmaradás nem több négy évnél, úgy a 

tagdíj mértéke visszamenőleges hatállyal a befizetés évében érvényes tagdíj.

2000.11.07 10 jelenlévőből 10 fő 

egyhangúlag elfogadta.

49/2000. 2000.11.29 Elnökség egyhangúlag elfogadja jegyzőkönyvvezetőnek Nagy Krisztinát, hitelesítőknek: Dr. 

Auer Pétert és Lugosi Zoltánt

2000.11.29 9 jelenlévőből 9 fő 

egyhangúlag elfogadta



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

50/2000. 2000.11.29 Elnökség úgy határoz, hogy: a jövőben az elnökségi ülések jegyzőkönyveiben a viták csak 

akkor kerülnek szó szerint lejegyzésre, ha arra a vitázók kérik a jegyzőkönyv vezetőt. A 

vitákról egyébként tartalmi kivonat készül. Az elnökségi ülések hitelesített jegyzőkönyveit 

az elnökség minden tagja kapja meg.

2000.11.29 9 jelenlévőből 9 fő 

egyhangúlag elfogadta

51/2000. 2000.11.29 Elnökség úgy határozott, hogy 2001-re 10%-kal javasolja emelni a tagdíjat, amely 

tartalmazza a 60.-Ft-os MTSzOSz tagdíjat is. Az MTSz tagdíj fizetése továbbra is önkéntes 

lesz, de tudatosítani kell a tagsággal ennek előnyeit. 2000. december 10-ig tájékoztatni kell a 

2000.11.29 9 jelenlévőből 5 fő igen 

szavazatával, 2 nem, és 2 

tartózkodás mellet 



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

01/2001. 2001.01.16 Elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy az elnökség felkéri az FB-t, hogy 1998-2000-ig 

vizsgálja felül az egyesületi költséghelyek értelmezését, különös tekintettel az egyes 

szervezeti egységek egymás közötti, illetve a szervezeti egységek és az igazgatás közötti 

elszámolásra. Tételesen vizsgálja meg 1998. január 01-től 2000. december 31-ig a gödi 

bevételeket és kiadásokat

2001.01.16 11 jelenlévőből 11 fő 

egyhangúlag elfogadja

02/2001. 2001.01.16 Elnökség egyhangú abban a tekintetben, hogy nem fogadja el a 2000. évi beszámolót, 

elnapolja azt az FB jelentéséig.

2001.01.16 11 jelenlévőből 11 fő 

egyhangúlag elfogadja

03/2001. 2001.01.16 Elnökség egyhangúlag elfogadja az új költségvetési struktúrára tett javaslatot, mely szerint 

egy rendszerben van jelen az egyesület valamennyi szervezeti egységének a gazdálkodási 

információja a tervezéstől a beszámolóig

2001.01.16 11 jelenlévőből 11 fő 

egyhangúlag elfogadja

04/2001. 2001.01.16 Elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy az egyesületi tagdíjak és az MTSz tagdíjak 

egyesületnél maradó hányada a szakosztályok költségvetésében jelenik meg.

2001.01.16 11 jelenlévőből 11 fő 

egyhangúlag elfogadja

05/2001. 2001.01.16 Elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy az igazgatás költségvetésének 

küldöttközgyűlésen való elfogadása után, de legkésőbb március 31-ig kell a szervezeti 

egységeknek elkészíteniük saját költségvetésüket.

2001.01.16 11 jelenlévőből 11 fő 

egyhangúlag elfogadja

06/2001. 2001.01.16 Elnökség egyhangúlag elfogadja a korábbi évben kialakított normatív arányokat, illetve a 

három új szakosztály egyenként 20-20 ezer forint normatívát fizet az egyesületnek.

2001.01.16 11 jelenlévőből 11 fő 

egyhangúlag elfogadja

07/2001. 2001.01.16 Elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy az ügyvezető vonja vissza a beléptetésnél 

történő ellenjegyzésre tett intézkedését. Ugyanakkor hívja fel a tagdíjbeszedő figyelmét arra, 

hogy a belépők belépési nyilatkozatát az ügyvezetőnek a nyilvántartásba vétel miatt 

szignálni kell, illetve a tagkönyvet csak az elnök, vagy annak megbízottja írhatja alá.

2001.01.16 11 jelenlévőből 11 fő 

egyhangúlag elfogadja

08/2001. 2001.01.30 Elnökség egyhangúlag elfogadja Nagy Krisztinát jegyzőkönyv vezetőnek, hitelesítőknek: 

Dr. Nagy Lászlót és Dr. Végh Zsoltot

azonnal 9 jelenlévőből 9 fő 

egyhangúlag elfogadta

09/2001. 2001.01.30 A Felügyelő Bizottság jelentését, mely a jegyzőkönyv melléklete, az elnökség elfogadta azonnal 9 jelenlévőből 1 

tartózkodás mellett 8 fő 

elfogadta

10/2001. 2001.01.30 Elnökség elfogadja, hogy a pénzügyi beszámoló a következő elnökségi ülésen február 03-án 

fogadja el, akkor, ha a beszámoló anyaga február 12-re mindenki rendelkezésére áll.

13.febr 9 jelenlévőből 9 fő 

egyhangúlag elfogadta.



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

11/2001. 2001.01.30 Az elnökség a következőkben elfogadta a küldöttközgyűlés időpontját, mely: 2001. február 

28, napirendi pontjai: Az egyesület 2000. évi pénzügyi beszámolója, az elnökség 

beszámolója a 2000.évi egyesületi tevékenységről, Tagdíjmegállapítás 2001-re, 2001. évi 

költségvetés előterjesztése, Felügyelő Bizottság jelentése, Felügyelő Bizottság kiegészítése, 

Egyebek

13.febr 9 jelenlévőből 9 fő 

egyhangúlag elfogadta.

12/2001. 2001.01.30 A szakosztályok február 12-re adják le beszámolójukat az ügyvezetőnek, aki február 13-ra 

összedolgozza azokat.

12.febr 9 jelenlévőből 9 fő 

egyhangúlag elfogadta.

13/2001. 2001.01.30 A személyi jellegű költségeket az elnökség elfogadta. azonnal 9 jelenlévőből 2 

tartózkodással 

ellenszavazat nélkül 

elfogadta

14/2001. 2001.01.30 Az elnökség a korábban jelzett kifogásokkal a költségvetési tételeket számszerűen elfogadta, 

kivéve a szervezeti egységek normatív befizetéseit. A költségvetés formai és módszertani 

vonatkozásaiban azonban az ügyvezető és a két telepvezető egyeztessen a Klíma Mentor 

Kft. vezetőjével.

azonnal 9 jelenlévőből 9 fő 

egyhangúlag elfogadta.

15/2001. 2001.01.30 Az elnökség elfogadta a közgyűlés elé terjesztendő határozati javaslatot: „A 2001. február 

28-ra összehívott küldöttközgyűlés úgy határozott, hogy a 2001 évben az egyesületi tagdíj 

mintegy 10%-kal emelkedik, ennek alapján a keresők kerekítve: 1.000.-Ft-os, a nem keresők 

330.-Ft-os tagdíjat fizetnek.

28.febr 9 főből 1 tartózkodás 

mellett elnökség 

elfogadta.

16/2001. 2001.01.30 Az elnökség elfogadta a Felügyelő Bizottság kiegészítésére a javasolt előkészítő bizottságot, 

melynek tagjai: Hűvös Imre, Dr. Kawka László, Dr. Molnár András

13.febr 9 jelenlévőből 9 fő 

egyhangúlag elfogadta.

16/2001. 2001.01.30 Horváth Győző 2001. január 29-én kelt, a Meteor TTE Elnökének, Felügyelő Bizottságának 

Elnökségének címzett levelét az elnökség megismerte és úgy határozott, hogy megbízza Dr. 

Bán Lászlót a levél írójával való tárgyalásra, a felmerült problémák tisztázására.

13.febr 9 jelenlévőből 9 fő 

egyhangúlag elfogadta.

17/2001. 2001.01.30 A fenti tárgyalást úgy kell lefolytatni, hogy 2001. február 13-án, az Elnökségi ülésen érdemi 

döntés születhessen.

13.febr 9 jelenlévőből 9 fő 

egyhangúlag elfogadta.



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

18/2001. 2001.02.13 Elnökség egyhangúlag elfogadta Nagy Krisztinát jegyzőkönyv vezetőnek, Hűvös Imrét és 

Lugosi Zoltán jegyzőkönyv hitelesítőknek

13.febr 9 jelenlévőből 9 fő 

egyhangúlag elfogadta.

19/2001 2001.02.13 Elnökség a 2000. évi pénzügyi beszámolót egyhangúlag elfogadja, azzal a kitétellel, hogy 

szóbeli indoklás szükséges az igazgatási beszámolóban megjelenő 773 eFt-os maradvány és 

az egyesületre vonatkozó 1.469 eFt-os pénzmaradvány közötti összefüggésre.

28.febr 9 jelenlévőből 9 fő 

egyhangúlag elfogadta.

20/2001. 2001.02.13 Elnökség a 2001. évi költségvetést egyhangúlag elfogadta. 13.febr 9 jelenlévőből 9 fő 

egyhangúlag elfogadta.

21/2001. 2001.02.28 Elnökség egyhangúlag elfogadta Nagy Krisztinát jegyzőkönyv vezetőnek, Dr. Auer Pétert és 

Dr. Kawka Lászlót jegyzőkönyv hitelesítőknek

28.febr 8 főből 8 fő egyhangúlag 

elfogadta.

22/2001. 2001.02.28 Az Elnökség egyhangúlag elfogadta és megerősítette a beszámoló Közgyűlés elé 

terjeszthetőségét.

28.febr 8 főből 8 fő egyhangúlag 

elfogadta.

23/2001. 2001.02.28 Elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy felszólítja a tartozó szakosztályokat, hogy 2001.  

április 30-ig rendezzék az Egyesülettel szemben fennálló tartozásukat. Amennyiben ez nem 

történik meg, úgy az Elnökség a 2001. májusi Küldöttközgyűlésen javasolni fogja a tartozó 

szakosztályok önállóságának megszűntetését és fegyelmi eljárás kezdeményezését.

április hó 8 főből 8 fő egyhangúlag 

elfogadta.

24/2001. 2001.04.17 Elnökség egyhangúlag elfogadta Nagy Krisztinát jegyzőkönyv vezetőnek, hitelesítőknek 

pedig: Illavszky Istvánt és Dr. Kawka Lászlót

azonnal 7főből 7 fő egyhangúlag 

elfogadta

25/2001. 2001.04.17 Elnökség megtárgyalta az FB-nek Horváth Győző ügyében kialakított véleményét. Az FT 

jegyzőkönyv 4. pontja alapján egyetért azzal, hogy az előrejutás érdekében az FB 2-3 tagja 

és segítségül az elnökség részéről az ezzel már megbízott Dr. Bán László együtt tegyenek 

még egy kísérletet a Horváth Győzővel való egyezség kialakítására. Az 2001. május 3-i 

elnökségi ülésen együttesen adjanak tájékoztatást arról, hogy látnak-e esélyt betartható 

megállapodásra. Ezen az elnökségi ülésen az elnökség és az FB alakítson ki közös 

álláspontot az ügy végleges lezárására. Ebben az ügyben május 3-ig az elnökség további 

lépéseket nem tesz.

03.máj 7főből 7 fő egyhangúlag 

elfogadta



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

26/2001. 2001.04.10 Elnökség egyhangúlag elfogadja Nagy Krisztinát jegyzőkönyv vezetőnek, Dr. Végh Zsoltot 

és Lugosi Zoltánt jegyzőkönyv hitelesítőknek.

azonnal 7főből 7 fő egyhangúlag 

elfogadta

27/2001. 2001.06.10 Elnökség egyhangúlag elfogadja az SzMSz alábbi módosításai: Az Egyesület azon tagjai, 

akik több szervezeti egységben is tevékenykednek, kötelesek nyilatkozni arról, hogy 

tagságukat, valamint küldöttválasztási jogukat melyik szervezeti egységben kívánják 

érvényesíteni.

azonnal 7főből 7 fő egyhangúlag 

elfogadta

28/2001. 2001.06.10 Elnökség egyhangúlag engedélyezte a szakosztályok ideiglenes megalakulását, és úgy 

döntött, hogy az új szakosztályok vezetői az Elnökségi Ülésre meghívót kapnak, de szavazati 

joguk nincsen.

azonnal 7főből 7 fő egyhangúlag 

elfogadta

29/2001. 2001.06.10 Miután a Búvár Szakosztály nem rendezte 2001. április 30-ig az egyesülettel szembeni – 

1998-2000. évi – tartozását, az MTTE Elnöksége úgy határozott, hogy javasolja a 2001. 

május 30-i Küldöttközgyűlésnek, hogy szűntesse meg a Búvár Szakosztályt, de tegye 

lehetővé, hogy a szakosztály tagjai egy másik szervezeti egységben, csoportként tovább 

folytathassák sporttevékenységüket az Egyesületben.

30.máj 7főből 7 fő egyhangúlag 

elfogadta

30/2001. 2001.06.10 Elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy felkéri a Fegyelmi Tárgyaló Bizottságot, hogy a 

fegyelmi tárgyalást 2001. május 22-ig zárja le és a 2001. május 24-re tervezett Elnökségi 

ülésen nyújtsa be a tárgyaláson hozott határozatot tartalmazó jegyzőkönyvet. Felkéri 

továbbá az egyeztető bizottság vezetőjét, Miklósi Lászlót, hogy a bizottság második 

egyeztető ülését Horváth Győzővel, közvetlenül a fegyelmi tárgyalás előtt tartsa meg 

egyugyanazon napon.

22.máj 7főből 7 fő egyhangúlag 

elfogadta

31/2001. 2001.06.17 Elnökség egyhangúlag elfogadja Nagy Krisztinát jegyzőkönyv vezetőnek, hitelesítőknek Dr. 

Végh Zsoltot és Lugosi Zoltánt.

27.máj 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja.

32/2001. 2001.06.17 Az Elnökségi Ülésen elhangzottak szerint Elnökség egyhangúlag elfogadja a Mérleget és a 

Közgyűlés elé terjeszthetőnek ítéli.

31.máj 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja.

33/2001. 2001.06.17 Elnökség egyhangúlag elfogadja az elhangzott helyesbítésekkel kiigazított formában a 

Közhasznúsági jelentést és javasolja a Közgyűlés elé terjeszteni

31.máj 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja.



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

34/2001. 2001.06.17 Elnökség egyhangúlag elfogadja az SzMSz és SzMSz mellékletének módosításait az 

alábbiak szerint: SzMSz 4.2.2. pontja javítandó: új szervezeti egységek… (kimarad: javaslat 

a közgyűlésnek) dönt szervezeti egységek megszűntetéséről. SzMSz melléklet I. pontjában a 

3. bajusz törlendő, a 2 bek. pedig az alábbiak szerint módosul: Az Elnökség dönt a 

szervezeti egység megszűntetéséről

azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja.

35/2001. 2001.11.08 Elnökség egyhangúlag elfogadja Szabó Máriát jegyzőkönyv vezetőnek, hitelesítőknek pedig 

Dr. Kawka Lászlót és Lugosi Zoltánt

azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja.

36/2001. 2001.11.08 Elnökség egyhangúlag elfogadja az ügyvezető tájékoztatóját a 2001. június óta eltelt időszak 

eseményeiről, valamint a 2002. január 30-ra tervezett Küldöttközgyűlés időpontját és 

tervezett témáit.

azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja.

37/2001. 2001.11.08 Elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy a gödi telepvezető és az ügyvezető egyeztessen, 

menjen ki november 20-ig az éves elszámolás a csekkekkel együtt, a befizetési határidő 

pedig legyen 2001. december 05. Amennyiben nem jön létre kompromisszum, úgy a két fél 

forduljon dr. Dénes Györgyhöz

05.dec 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja.

38/2001. 2001.11.08 Elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy a 2002. január 30-i közgyűlés elé terjeszti a 

következő javaslatot: mely szerint 2002-ben a Meteor TTE egyesület kereső tagjai 1.200.-Ft-

ot, nem kereső tagjai: 350.-Ft-ot fizessenek. Szabó Mária ügyvezető tájékoztassa Vámos 

János tagdíjbeszedőt arról, hogy a 2002. évi tagdíjakat február 01-től fogadhatja el.

30.jan 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja.

39/2001. 2001.11.08 Az elnökség egyhangúlag elfogadja az FB jegyzőkönyvében foglalt javaslatokat és utasította 

Szabó Mária ügyvezetőt, hogy készítsen a Klíma Mentor Kftnek egy levelet Dr. Dénes 

György és Miklósi László aláírásával. A levél szövege a következő legyen: „Az elnökség és 

1 hét 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja.

40/2001. 2001.12.13 Elnökség egyhangúlag elfogadta jegyzőkönyv vezetőnek Dr. Nagy Lászlót, hitelesítőknek 

pedig Lugosi Zoltánt és Dr. Végh Zsoltot

azonnal 7 jelenlévőből 7 fő 

egyhangúlag elfogadta



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

Az elnökség egyhangúlag elfogadja az FB által tett alábbi javaslatot: Az FB a kialakult 

helyzetre tekintettel javasolja az Elnökségnek, hogy rendelje el az SzMSz részeként a 

számviteli és pénzügyi rend, valamint a kapcsolódó ellenőrzés szabályozását.

2002.január 31.

Felhívja a figyelmet a bizonylati fegyelem fokozott betartására. Ez az Egyesület valamennyi 

szervezeti egységére és felelős vezetőjére kiterjed. Az ügyvezető a következő elnökségi 

ülésen számoljon be a jelenlegi gyakorlatról és az általa szükségesnek tartott 

intézkedésekről.

2002. január 

10.

Az FB a 2002. év második negyedévében meg kívánja vizsgálni a szakosztályok és telepek 

elszámolását, különös tekintettel a Gödi Fészek elszámolására.

2002. 

II.negyedév

Az FB korábbi ülésén kérte szakvélemény beszerzését a nyilvántartási és adózási 

szabályokról a Klíma Mentor Kft levele kapcsán. Mivel még nem kaptuk kézhez a 

szakvéleményt, álláspontunk mielőbbi kialakításához ismételten kérjük ennek sürgős 

beszerzését, mivel évzárás következik a számvitelben.

2001.12.31

41/2001. 2001.12.13 7 jelenlévőből 7 fő 

egyhangúlag elfogadta.



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

01/2002. 2002.01.10 Elnökség egyhangúlag elfogadja Nagy Krisztinát jegyzőkönyv vezetőnek, hitelesítőknek 

pedig Hűvös Imrét és Dr. Végh Zsoltot

azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja.

02/2002. 2002.01.10 A 2002. január 30-i Közgyűlés elé az elnökség a következő javaslatot teszi a 2002. évi tagdíj 

megállapítására: A METEOR T.T.E. tagdíj mértéke 2002. évben a keresők esetében 1.200.-

Ft, nem keresők esetében 350.-Ft. Ha azonban a 2002. évi tagdíj 2002. február 28-ig 

befizetésre kerül, mértéke a 2001. évi tagdíj. Ha valaki a 2001. vagy valamely korábbi év 

tagdíját 2002-ben fizeti ki, akkor annak mértéke a 2002. évben megállapított tagdíj

2002.01.30 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja.

Elnökség egyhangúlag elfogadja a 2002.01.30-i Küldöttközgyűlés napirendjéül a 

következőket: 1. Ügyvezető tájékoztatója az elmúlt év egyesületi eseményeiről, 2. 2001. évi 

pénzügyi beszámoló előterjesztése és vitája, 3. 2002. évi tagdíj megállapítása, 4. 2002. évi 

költségvetés előterjesztése és vitája, 5. Egyebek.

2002.01.30 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja

A közgyűlés meghívóját legkésőbb január 12-ig postázni kell. 2002.01.12 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja

04/2002. 2002.01.10 Elnökség elfogadja azt a javaslatot, hogy az SzMSz melléklete a pénzügyi eljárási rendről 

szóló előterjesztés 2. pontját jelen elnökségi ülésen vitassa meg az elnökség

azonnal 6 igen, 2 nem szavazattal 

ellenében elnökség 

elfogadja.

05/2002. 2002.01.10 Az elnökség elfogadja, hogy az SzMSz melléklete a pénzügyi eljárási rendről szóló 

előterjesztés 2. fejezetének tárgyalását január 17-re tűzze ki az elnökség és felkéri az 

elnökségi tagokat, küldjék el e-mailben a javaslatokat az ügyvezető jogköréről és 

illetékességéről. Az ügyvezetőnek ugyancsak be kell szerezni Dr. Naszádos Krisztina 

jogtanácsosnőtől a jogászi szakvéleményt is.

2002.01.17 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja

06/2002. 2002.01.10 Az elnökség úgy határozott, hogy az MTSz és az egyesület kitűntetések odaítélését a májusi 

közgyűlésre halasztja.

2002.05.hónap 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja

07/2002. 2002.01.17 Elnökség egyhangúlag elfogadja az elnökségi ülés levezetésére dr. Nagy Lászlót, 

jegyzőkönyv vezetésre Lugosi Zoltánt, hitelesítőknek pedig Dr. Végh Zsoltot és Illavszky 

Istvánt.

2002.01.17 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja

03/2002. 2002.01.10



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

08/2002. 2002.01.17 Az elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy az egyesület tagjai és az egyesület között kötendő, 

a területhasználatra vonatkozó szerződés szövegét az egyesület elnöksége hagyja jóvá. A 

szerződést az egyesület elnöke és az érintett telepvezető írják alá. A szerződéskötés feltétele, 

hogy a szerződő egyesületi tag az egyesületi és a telepi szabályzatoknak eleget tett. A 

kötelezettségek teljesítését az egyesület ügyvezetője a szerződésben igazolja.

2002.01.07 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja

09/2002. 2002.01.17 Az elnökség az Igazgatás 2001. évi beszámolóját elfogadja. 2002.01.17 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja

10/2002. 2002.01.17 Az egyesület elnöksége a 2002. évi pénzügyi tervet és az egységek normatív támogatását 

tartalmazó anyagot egyhangúlag elfogadta és a küldöttközgyűlés elé vinni javasolja.

2002.01.31 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja

11/2002. 2002.01.17 Az elnökség felkéri a Természetjáró Szakosztály elnökségi tagjait, hogy készítsenek 

előterjesztést a 2003-ban rendezendő Országos Meteor Találkozó szervezési és anyagi 

tételeiről. A kötelezettségvállalásról az elnökség tájékoztatja a közgyűlést és elvi 

jóváhagyását kéri.

2002.01.31 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja

12/2002. 2002.01.31 A rendkívüli küldöttközgyűlés előtti elnökségi ülés jegyzőkönyv vezetője Nagy Krisztina, 

hitelesítők: Szabó Mária és Lugosi Zoltán

2002.01.31 7 jelenlévőből 7 fő 

egyhangúlag elfogadja.

13/2002. 2002.02.11 Elnökség egyhangúlag elfogadja Dr. Nagy Lászlót jegyzőkönyv vezetőnek, hitelesítőknek 

pedig: Auer Pétert és Dr. Bán Lászlót

azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja

14/2002. 2002.02.11 Elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy Hűvös Imre elvégzi a horányi használati szerződés 

megszövegezését, Dr. Nagy László segítségével, majd ügyvédi egyeztetés után a 

véglegesített szöveget szét kell küldeni. Elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy a közhasznú 

tevékenység korlátozásának kérdését a telepi szabályzatokban figyelembe kell venni. Az 

Egyesület dokumentumait nem kell a megállapodáshoz mellékelni, de egy pontban ki kell 

térni arra, hogy azok hol tekinthetők meg. Az építése visszaélések elkerülése végett célszerű 

egy önálló pontban megfogalmazni, hogy a Felek tudomással bírnak arról, miszerint a 

hatósági engedély kiadásának előfeltétele a Tulajdonos hozzájárulása. Konkrét bírósági 

illetékességének kikötése tárgyában szintén kérni kell az ügyvéd állásfoglalását.

azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

15/2002. 2002.02.25 Elnökség egyhangúlag elfogadja Dr. Nagy Lászlót levezető elnöknek, 

jegyzőkönyvvezetőnek Szabó Máriát, hitelesítőknek pedig Dr. Bán Lászlót és Hűvös Imrét

azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja

16/2002. 2002.02.25 Elnökség egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy határoz, hogy a felvett 

kiegészítésekkel egyetért és felkéri Dr. Naszádos Krisztina ügyvédnőt, hogy vizsgálja meg 

annak lehetőségét, hogy az SzMSz melléklete mindenki számára kötelezővé tehető-e és 

milyen módon lehet a régi tulajdonost kötelezni arra, hogy a használati szerződést és az 

SzMSz idevonatkozó részét az egyetemleges felelősség érdekében ismertesse az új 

tulajdonossal.

azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja

17/2002. 2002.02.25 Elnökség egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy határoz, hogy a jelen 

használati szerződést elnökségi ülésen kell elfogadni.

következő eln. 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja

18/2002. 2002.02.25 Elnökség egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy határozott, hogy a használati 

szerződésben lefektetett jogok és kötelezettségek az SzMSz mellékleteként a 

Szigetmonostor Erdei Telep Működési szabályzatában és Teleprendjében jelenjen meg. 

azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja

19/2002. 2002.05.13 Elnökség egyhangúlag elfogadja Nagy Krisztinát jegyzőkönyv vezetőnek, hitelesítőknek 

Pedig Dr. Kawka Lászlót és Lugosi Zoltánt.

azonnal 7 jelenlévőből 7 fő 

egyhangúlag elfogadja.

20/2002. 2002.05.13 Elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy a Küldöttközgyűlés időpontja 2002. május 19 17.00 

óra, valamint szintén elfogadja a napirendi pontokat is: 1.2001 évi mérleg, 2: Közhasznúsági 

jelentés előterjesztése, 3: FB jelentése, 4: Közhasznúsági jelentés elfogadása, 5: 2002. évi 

költségvetés, 6: Egyebek

29.máj 7 jelenlévőből 7 fő 

egyhangúlag elfogadja.

21/2002. 2002.05.13 Elnökség egyhangúlag úgy döntött, hogy a költségvetés vitáját és elfogadását a következő 

május 23-i Elnökségi Ülésre halasztja

23.máj 7 jelenlévőből 7 fő 

egyhangúlag elfogadja.

22/2002. 2002.05.13 Elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy a következő Elnökségi Ülésre meghívja Solt 

Évát, hogy beszámoljon a közhasznú szervezetekről szóló tapasztalatáról.

23.máj 7 jelenlévőből 7 fő 

egyhangúlag elfogadja.

23/2002. 2002.05.13 Elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy menjen ki egy levél a II. kerületi TSF-nek a költözési 

igényünkről, valamint felkérjük Lugosi Zoltánt, hogy kérdezze meg Süly Attilát, hogy a 

lánya iskolájába bejelentkezhetnénk-e.

23.máj 7 jelenlévőből 7 fő 

egyhangúlag elfogadja.

23/2/2002. 2002.05.23 Elnökség egyhangúlag elfogadta Szabó Máriát jegyzőkönyv vezetőnek hitelesítőknek pedig 

Dr. Kawka Lászlót és Pelikán Istvánt.

azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

24/2002. 2002.05.23 Elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy elfogadja az ügyvezető javaslatát a könyvelő – 

Solt Éva – személyét illetően.

azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja

25/2002. 2002.05.23 Elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy az Egyesület 2002. évi összköltségvetése a 

Küldöttközgyűlés elé terjeszthető.

azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja

26/2002. 2002.05.23 Elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy a Közhasznúsági jelentés a 2002. május 29-i 

Küldöttközgyűlés elé terjeszthető.

29.máj 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja

27/2002. 2002.05.23 Elnökség egyhangúlag úgy határozott hogy a 2001. évi Mérleget a 2002. május 29-i 

Küldöttközgyűlés elé terjeszti és elfogadásra javasolja

29.máj 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja

28/2002. 2002.05.29 Elnökség egyhangúlag elfogadja jegyzőkönyvvezetőnek Szabó Máriát, hitelesítőknek pedig 

Hűvös Imrét és Dr. Kawka Lászlót, valamint levezető

azonnal 9 jelenlévőből 9 fő 

egyhangúlag elfogadta.

29/2002. 2002.05.29 Elnökség egyhangúlag elfogadta a véglegesített Földhasználati Szerződést, a Horányi 

Teleprendet és a Horányi Működési Szabályzatot.

azonnal 9 jelenlévőből 9 fő 

egyhangúlag elfogadta.

30/2002. 2002.09.23 Elnökség egyhangúlag elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek Szabó Máriát, hitelesítőknek pedig 

Hűvös Imrét és Dr. Nagy Lászlót.

azonnal 10 jelenlévőből 10 fő 

egyhangúlag elfogadta

31/2002. 2002.09.23 Elnökség egyhangúlag elfogadta a Fáklya Klub ajánlatát, kéri az ügyvezetőt, hogy készítse 

elő az együttműködési megállapodást és azt aláírás előtt ismertesse az elnökség tagjaival. Az 

elnökség tagjai e-mailen jelezzenek vissza a megállapodás elfogadásáról, illetve a 

megállapodásban történő aláírással erősítsék meg a dokumentumot. Elnöknek Dr. Nagy 

Lászlót.

azonnal 10 jelenlévőből 10 fő 

egyhangúlag elfogadta

32/2002. 2002.11.04 Elnökség egyhangúlag elfogadja Dr. Nagy Lászlót levezető elnöknek, 

jegyzőkönyvvezetőnek Szabó Máriát, hitelesítőknek pedig Hűvös Imrét és Dr. Kawka 

Lászlót

azonnal 7 jelenlévőből 7 fő 

egyhangúlag elfogadja.

33/2002. 2002.11.04 Elnökség 1 tartózkodás mellett 9 igen szavazattal úgy döntött, hogy a Meteor Egyesület nem 

él a fellebbezés  jogával a Fővárosi Bíróság 8.P.26.464/2001/12.sz. ügyben hozott ítéletével 

szemben, tudomásul veszi a 2001. május 30-án megtartott Küldöttközgyűlésnek a Búvár 

Szakosztályt megszűntető határozatának megsemmisítését.

azonnal 7 jelenlévőből 6 fő 

elfogadta 1 fő 

tartózkodott.



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

34/2002. 2002.11.04 Elnökség egyhangúlag úgy határoz, hogy felkéri az ügyvezetőt, hogy tájékoztassa a Búvár 

szakosztályt a fenti döntésről és haladéktalanul tegye meg a szükséges intézkedéseket a 

szakosztály működésének helyreállítása ügyében. Egyúttal szólítsa fel a szakosztályt, hogy 

kötelezettségeinek is tegyen eleget, rendezze tartozását.

azonnal 7 jelenlévőből 7 fő 

egyhangúlag elfogadja.

35/2002. 2002.12.11 Elnökség egyhangúlag elfogadja Dr. Kawka Lászlót levezető elnöknek, Nagy Krisztinát 

jegyzőkönyv vezetőnek, hitelesítőknek pedig Hűvös Imrét és Lugosi Zoltánt

azonnal 7 jelenlévőből 7 fő 

egyhangúlag elfogadja.

36/2002. 2002.12.11 Elnökség egyhangúlag elfogadta Dr. Végh Zsolt javaslatát és felveszi az elnökségi ülés 

napirendi pontjai közé pótlólagosan a következő napirendi pontot: a Búvár Szakosztály 

megszűntetése.

azonnal 7 jelenlévőből 7 fő 

egyhangúlag elfogadja.

37/2002. 2002.12.11 Elnökség egyhangúlag megállapította, hogy a Búvár Szakosztály a megadott határidőn belül 

sem egyeztetést nem kezdeményezett, sem nem kifogásolta meg az általunk küldött 

egyenleget, valamint a tartozásának törlesztését sem kezdte meg. Ez alapján az egyesület 

nem látja biztosítottnak a szakosztály működésének anyagi hátterét, és úgy döntött, hogy a 

Búvár Szakosztályt megszűnteti, de lehetővé teszi, hogy a szakosztály tagjai egy másik 

szervezeti egységben, csoportonként, tovább folytathassák sporttevékenységüket az 

Egyesületben. Jelen határozat ellen jogorvoslatért a Küldöttközgyűléshez lehet fordulni.

azonnal 7 jelenlévőből 7 fő 

egyhangúlag elfogadja.

38/2002. 2002.12.11 A Küldöttközgyűlési előterjesztésben rendelkezésre álló anyag rendezett, a határidők jók, 

elnökség egyhangúlag elfogadja.

azonnal 7 jelenlévőből 7 fő 

egyhangúlag elfogadja.

39/2002. 2002.12.11 Elnökség egyhangúlag úgy határoz, hogy bár a 37 sz. határozatával a Búvár Szakosztályt 

megszűntette, de a szakosztályi tagoknak a küldöttközgyűlésig rendelkezésre álló idő kevés 

ahhoz, hogy eldöntsék melyik szervezeti egységben kívánják folytatni tevékenységüket. 

Ezért hozzájárul, hogy a 2003. február 26-i küldöttközgyűlésen a volt szakosztály 18 tagja 1 

fő küldöttel képviselje magát.

26.febr 7 jelenlévőből 7 fő 

egyhangúlag elfogadja.



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

01/2003.  2003.05.05 Elnökség egyhangúlag elfogadta Szabó Máriát jegyzőkönyv vezetőnek, hitelesítőknek pedig 

Dr. Kawka Lászlót és Lugosi Zoltánt.

05.máj 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja

02/2003.  2003.05.05 Elnökség egyhangúlag elfogadta azt, hogy az elnökségi meghívóban szereplő 2. napirendi 

pont: Ügyvezetőváltás előkészítése helyett a 2. napirendi pont: Tisztújítás legyen.

05.máj 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja

03/2003.  2003.05.05 Elnökség egyhangúlag elfogadta azt, hogy legkésőbb május 14-én adjuk postára a 

küldöttközgyűlés küldötteinek a meghívót

14.máj 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja

04/2003.  2003.05.05 Elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy a 2003. május végi Küldöttközgyűlésen 

tisztújítás lesz. Az elnökség 5 tagú jelölőbizottságot bízott meg: Dr. Kawka László, Hűvös 

Imre, Lugosi Zoltán, Dr. Végh Zsolt, Pelikán István. A jelölőbizottság saját maga közül 

választja meg elnökét.

május vége 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja

05/2003.  2003.05.05 Az elnökség egy tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a küldöttközgyűlés elé terjeszti a 

következő tagdíjjavaslatot: 2004. január 01-től a tagsági díjak a következők: dolgozó: 1.400.-

Ft, nem dolgozó: 400.-Ft

2004.01.01 8 jelenlévőből 1 

tartózkodás mellett 7 fő 

elfogadta.

06/2003.  2003.05.12 Elnökség egyhangúlag elfogadta Nagy Krisztinát jegyzőkönyv vezetőnek, hitelesítőknek 

pedig Dr. Kawka Lászlót és Lugosi Zoltánt

azonnal 7 jelenlévőből 7 fő 

egyhangúlag elfogadja.

07/2003. 2003.05.12 A Telepek képviselői megállapodtak, hogy a telepi hozzájárulások az egyenlő teherviselés 

elvének figyelembe vétele alapján a teleplakók által használt lakóterület (Erdei Telep 5300 

m2, Göd 2150 m2) arányában osztják meg. A normatív hozzájárulás ezen arány 

megállapítását Elnökség egyhangúlag elfogadta és iránymutatónak tartja a következőkre 

nézve.

azonnal 7 jelenlévőből 7 fő 

egyhangúlag elfogadja.

08/2003. 2003.05.12 Elnökség egyhangúlag elfogadja az Igazgatás 2002. évi beszámolóját és 2003. évi 

költségvetését azzal, hogy szóban fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az egységek közötti 

áthúzódó tartozások megszűntek.

azonnal 7 jelenlévőből 7 fő 

egyhangúlag elfogadja.

09/2003.  2003.05.12 Elnökség egyhangúlag úgy határoz, hogy a 2002. december 11-i 37/2002.sz. határozatát 

visszavonja.

azonnal 7 jelenlévőből 7 fő 

egyhangúlag elfogadja.



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

10/2003.  2003.05.19 Elnökség egyhangúlag elfogadja Szabó Máriát jegyzőkönyv vezetőnek, hitelesítőknek pedig 

Dr. Kawka Lászlót és Hűvös Imrét.

azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja

11/2003.  2003.05.19 Elnökség 1 ellenszavazattal (Horváth Győző) elfogadta az Igazgatás 2002. évi beszámolóját, 

amelyet javaslatként terjeszt a Közgyűlés elé.

azonnal 8 jelenlévőből 1 

ellenszavazattal 7 fő 

elfogadta.

12/2003. 2003.05.19 Elnökség 1 ellenszavazattal (Horváth Győző) elfogadta az igazgatás 2003. évi tervét, és azt 

javasolja a Közgyűlés elé terjeszteni.

azonnal 8 jelenlévőből 1 

ellenszavazattal 7 fő 

elfogadta

13/2003.  2003.05.19 Elnökség 1 ellenszavazattal (Horváth Győző) elfogadta a Közhasznúsági beszámolót, és 

javasolja azt a Közgyűlés elé terjeszteni.

azonnal 8 jelenlévőből 1 

ellenszavazattal 7 fő 

elfogadta

14/2003.  2003.05.19 Elnökség egyhangúlag fogadta el az alapszabály módosításának kiküldését és a május 26-i 

elnökségi ülés időpontját és egyetlen napirendjét: az Alapszabály módosítási javaslat 

véglegesítése.

26.máj 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja

15/2003.  2003.05.19 Elnökség egyhangúlag úgy határoz, hogy Illavszky István előlegben kapjon 300.000.-Ft-ot, 

ugyanakkor a május 26-i ülésre részletesen beszámol az MTSzOSz rendezvény pénzügyi 

tervéről.

26.máj 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja

16/2003.  2003.05.26 Elnökség egyhangúlag elfogadja Szabó Máriát jegyzőkönyv vezetőnek, hitelesítőknek pedig 

Dr. Kawka Lászlót és Hűvös Imrét

azonnal 10 jelenlévőből 10 fő 

egyhangúlag elfogadta.

17/2003.  2003.05.26 Elnökség 1 ellenszavazattal (Horváth Győző) megtárgyalta az egyesület Alapszabályára 

vonatkozó javaslatokat és azt a mellékletben szereplő módosításokkal a Küldöttközgyűlés 

elé benyújtásra alkalmasnak találta.

azonnal 10 jelenlévőből 1 

ellenszavazattal 9 fő 

elfogadta.

18/2003.  2003.05.26 Az elnökség 1 ellenszavazattal (Horváth Győző) az ügyészségi felszólalásból az SzMSz-re 

vonatkozó javaslatot a jelen elnökség a megválasztandó elnökség hatáskörébe utalja, jelezve 

ennek sürgősségét.

azonnal 10 jelenlévőből 1 

ellenszavazattal 9 fő 

elfogadta.

19/2003.  2003.05.26 Az elnökség 1 ellenszavazattal (Horváth Győző) az előzőekben már tárgyalt igazgatási 

költségvetési javaslatát a telepek, szakosztályok költségvetési javaslatával kiegészítve a 

Küldöttközgyűlés elé terjesztendőnek tartja.

29.máj 10 jelenlévőből 1 

ellenszavazattal 9 fő 

elfogadta.



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

20/2003.  2003.09.26 Elnökség egyhangúlag elfogadta jegyzőkönyv vezetőnek Vámos Pétert, hitelesítőknek pedig 

Pelikán Istvánt és Hűvös Imrét, valamint egyhangúlag elfogadták a meghívó szerinti 

napirendi pontokat.

azonnal 7 jelenlévőből 7 fő 

egyhangúlag elfogadta.

21/2003.  2003.09.26 Elnökség egyhangúlag elfogadta Lugosi Zoltán beszámolóját a meteoros rendezvényekről, 

és egyben köszönetet mond mindazon sporttársaknak, akik a rendezvények 

megvalósításában közreműködtek.

azonnal 7 jelenlévőből 7 fő 

egyhangúlag elfogadta.

22/2003.  2003.09.26 Elnökség a jogi képviselőkre beterjesztett javaslati sorrendet egyhangúlag elfogadta. Dr. 

Lővei György lesz az új jogi képviselő, a szerződés megköthető a benyújtottnál jobban 

részletezett szerződés alapján.

azonnal 7 jelenlévőből 7 fő 

egyhangúlag elfogadta.

23/2003.   2003.09.26 Elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy a KASz-szal a szerződést 2003. szeptember 30-

ig meg kell kötni, a Fáklya Klubbal kötött szerződést 2003. december 31-ére, de legkésőbb 

2003. szeptember 30-án fel kell mondani.

2003.09.30 7 jelenlévőből 7 fő 

egyhangúlag elfogadta.

24/2003.  2003.09.26 Elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy az Évkönyvet el kell készíteni. Az elnökség 

felkéri a szakosztályvezetőket, hogy hatékonyan működjenek közre a könyv elkészítésében. 

Az Egyesület korábbi kiadványait leltárba kell venni, a hiányzókat, amennyire lehet, pótolni 

kell.

azonnal 7 jelenlévőből 7 fő 

egyhangúlag elfogadta.

25/2003. 2003.12.16 Elnökség egyhangúlag elfogadja Vámos Pétert jegyzőkönyv vezetőnek, Hűvös Imrét és Dr. 

Kawka László hitelesítőknek

azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja

26/2003. 2003.12.16 Elnökség egyhangúlag elfogadja a meghívóban szereplő napirendi pontokat azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

01/2004. 2004.03.24 Elnökség egyhangúlag elfogadja Nagy Krisztinát jegyzőkönyv vezetőnek, hitelesítőknek 

pedig Hűvös Imrét és Dr. Kawka Lászlót

azonnal 10 jelenlévőből 10 fő 

egyhangúlag elfogadta.

02/2004. 2004.03.24 Elnökség egyhangúlag elfogadja a meghívóban szereplő napirendi pontokat azonnal 10 jelenlévőből 10 fő 

egyhangúlag elfogadta.

Elnökségé egyhangúlag elfogadja a 3/A napirendi pont elnapolását azonnal 10 jelenlévőből 10 fő 

egyhangúlag elfogadta.

Elnökség egyhangúlag elfogadta a Küldöttközgyűlés időpontját, napirendi pontjait, a 

közhasznúsági jelentés vázlatát.

azonnal 7 jelenlévőből 7 fő 

egyhangúlag elfogadta.

03/2004. 2004.03.24



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

01/2005. 2005.04.07 Elnökség egyhangúlag elfogadja és megállapítja az ülés határozatképességét. azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja

02/2005. 2005.04.07 Elnökség egyhangúlag elfogadja Vámos Pétert jegyzőkönyv vezetőnek azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja

03/2005. 2005.04.07 Elnökség egyhangúlag elfogadja Hűvös Imrét és Dr. Kawka Lászlót jegyzőkönyv 

hitelesítőknek

azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja

04/2005.  2005.04.07 Elnökség egyhangúlag elfogadja az ülés napirendi pontjait. azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja

05/2005.  2005.04.07 Elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy a Küldöttközgyűlés elé terjeszthető az egyesületi 

székhelyváltozás témája.

azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja

06/2005.  2005.04.07 Elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy a Küldöttközgyűlés elé terjeszthető az Alapszabály 

9/c pontjának módosítása

azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja

07/2005.  2005.04.07 Elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy a Küldöttközgyűlés elé terjeszthető az igazgatás 

2004. évi beszámolója és 2005. évi költségvetés tervezete.

azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja

08/2005.  2005.04.07 Elnökség egyhangúlag elfogadta az SzMSz módosítását azzal, hogy jogi véleményezésre az 

egyesület jogi képviselőjének át kell adni

azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja

09/2005. 2005.11.22 Az elnökség úgy határozott, hogy a felvett szükséges kiegészítésekkel A szabályzatokat ki 

kell egészíteni, és az záros határidőn belül az elnökség elé újra be kell terjeszteni.

azonnal 12 főből 12 fő 

egyhangúlag elfogadta.

10/2005. 2005.12.13 Elnökség egyhangúlag elfogadta az alábbi szabályzatokat: SzMSz, Bizonylati Szabályzat, 

Házippénztár-kelezési Szabályzat, Leltározási Szabályzat, Selejtezési Szabályzat, A 

Szervezeti Egységek alakításáról, megszűntetéséről és ideiglenes felfüggesztéséről szóló 

Szabályzat

azonnal egyhangúlag elefogadva



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

1/2006. 2006.03.14 A 2006-os költségvetést ki kell egészíteni a szakosztályok tervével, és le kell adni a 

szakosztályi beszámolókat

03 30 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja

2/2006. 2006.03.14 A beszámoló táblázatot szövegesen ki kell egészíteni. A mérleghez és 

eredménykimutatáshoz be kell mutatni a 2005-ös beszerzéseket. A főkönyvi kivonat 

programhibája az egyesület pénzügyi forgalmát nem befolyásolja.

Azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja

3/2006. 2006.03.14 A 2006-os egyesületi költségvetésnél javaslatot kell tenni a tagdíjemelés mértékére április 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja

4/2006. 2006.03.14 A 2005. évi gazdasági beszámolóhoz szöveges kiegészítést kell mellékelni április 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja

5/2006. 2006.03.14 A 2006-os költségvetéshez szöveges indoklást kell fűzni április 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja

6/2006. 2006.03.14 Dr. Kawka László határozati javaslatot nyújtott be, hogy az igazgatás 2005. évi 

beszámolóját és a 2006. évi tervének szám adatait az elnökség fogadja el, melyet az 

elnökség el is fogadott.

azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja

7/2006. 2006.03.14 Az ügyvezető az egyesületi létszám adatok alapján a szakosztályokat tájékoztassa a 

küldöttközgyűlésre küldhető küldöttlétszámról

április 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja

8/2006. 2006.03.14 Az egyesületi közhasznúsági jelentéshez a szakosztályok tevékenységükről adjanak 

beszámolót

április 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja

9/2006. 2006.03.14 Össze kell állítani a küldöttközgyűlésre az elmúlt időszakban elhúnyt sporttársak 

névjegyzékét.

18.máj 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja

10/2006. 2006.03.14 Miklósi László és Szekeres Gábor javaslata alapján a küldöttközgyűlés elé be kell terjeszteni 

egy közgyűlési határozati javaslatot, melyben a Nemzeti Sporthivatal kérésére a közgyűlés 

tudomásul veszi, és utólagosan jóváhagyja a horányi telep ingatlan tulajdonosaival korábban 

megkötött használati szerződéseket, egyetért azzal, hogy az ott található hétvégi házak az 

ingatlan nyilvántartásban feltűntetésre kerüljenek, és felhatalmazza az egyesület elnökét, 

hogy az érintett tulajdonosok által megkötött szerződéseket hitelesítse, valamint 

felhatalmazza az elnököt, hogy a Földhivatali bejegyzési meggyorsítása érdekében az 

illetékes hivataloknál eljárjon.

folyamatos 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

11/2006. 2006.05.18 Az elnökség a közgyűlésre beterjesztendő anyagokat elfogadta:Közhasznúsági jelentés, 

Mérleg, 2005. gazdasági év írásos értékelése, Igazgatás 2005. tény adatok, Az egyesület 

2006-os gazdasági terve, bevétel-kiadás táblázatok, A 2006. évi gazdasági terv írásos 

magyarázata, Javaslat az alapszabály módosítására, Javaslat az egyesületi tagdíj 

módosítására, Javaslat közgyűlési határozatok meghozatalása.

azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja

12/2006. 2006.05.18 Az Egyesület Elnöksége 2007. január 01-től az alábbi tagdíj-változtatást fogadta el: dolgozó: 

1.500.-Ft-ról 1.800.-Ft-ra, nyugdíjas és tanuló: 500.-Ft-ról 700.-Ft-ra.

azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

01/2007. 2007.04.26 Egyhangúlag elfogadva Vámos Péter jkv. vez, Horváht Győző és Lugosi Zoltán 

hitelesítőknek

azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja

02/2007. 2007.04.26 Elfogadva a közhasznúsági jelentés, közgyűlés elé vihető azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja

03/2007. 2007.04.26 Gazdasági beszámoló és mérleg elfogadva, közgyűlés elé vihető azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja04/2007. 2007.04.26 Gazdasági terv 2007. évi elfogadva, közgyűlés elé vihető azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja

05/2007. 2007.04.26 Alapszabály módosítás elfogadva, közgyűlés elé vihető azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja

06/2007. 2007.04.26 Munkavédelmi szabályzat elkészülte elfogadva azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja

07/2007. 2007.04.26 Tisztújító közgyűlés 2007. őszén legyen, jelölőbizottság tagjai elfogadva azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja

08/2007. 2007.04.26 Gödi Fészek területhasználati szerződésével kapcsolatosan kérjük az FB álláspontját, 

közgyűlés napirendje közé felvehető

azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja

09/2007. 2007.05.09 Alapszabály módosítási javaslatok 2. pontja visszavonva, nem lesz a Közgyűlés elé 

terjesztve

azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

01/2008. 2008.05.13 2007. évi gazdasági terv elfogadva, közgyűlés elé terjeszthető azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

02/2008. 2008.05.13 Mérleg nélküli közhasznúsági jelentés elfogadva, küldöttközgyűlés elé vihető azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

03/2008. 2008.05.13 Minden elnökségi tagnak bármilyen címen kifizetett összegét a közhasznúsági jelentés 5. 

pontjában fel kell tűntetni

azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

04/2008. 2008.05.13 Az Elnökség a juttatás közbenső cégen keresztüli módszere jogszabályszerűségét vizsgálja 

meg, kérje ki az FB véleményét

azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

05/2008. 2008.05.13 2006. évi közhasznúsági beszámoló 5 pontjával kapcsolatban az Elnökség tudomásul veszi, 

hogy a korábbi években a közhasznú szervezetek vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatás 

jelentése eddig eltérő volt. A 2006. évi közhasznú jelentés 5. pontja helyesen a közgyűlési 

anyagban szerepelni fog így erről a tényről a Küldöttközgyűlésnek beszámol.

azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

06/2008. 2008.05.13 2008.tól a juttatást és költségtérítést külön sorban kell feltűntetni azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

07/2008 2008.05.20 A 2007. évi közhasznúsági jelentés 5. pontjának számszerűsítésének pontosítását az 

Elnökség elfogadta, a közhasznúsági jelentésben ez az adat fog szerepelni.

azonnal 6 főből 6 fő egyhangúlag 

elfogadta

08/2008 2008.05.20 Az Elnökség elfogadta a Gödi Fészek és az Erdei Telep föld- ill. területhasználati 

szerződéseinek tervezetét.

azonnal 6 főből 6 fő egyhangúlag 

elfogadta

09/2008 2008.05.20 Az Elnökség úgy határozott, hogy a két tervezetet egy csomagban terjeszti a 

Küldöttközgyűlés elé, azzal a kitétellel, hogy a közgyűlési határozat után is lehetőség legyen 

a még esetleg bennmaradt olyan hibák kijavítására, melyek a szerződések tartalmi részét 

nem érinti.

azonnal 6 főből 6 fő egyhangúlag 

elfogadta

10/2008 2008.05.20 Legyen határozati javaslat beterjesztve a küldöttközgyűlés elé, hogy a küldöttközgyűlés 

hatalmazza fel az egyesület elnökét a területhasználati szerződések megkötésére.

azonnal 6 főből 6 fő egyhangúlag 

elfogadta



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

11/2008 2008.05.20 Az új háztulajdonossal kötendő területhasználati szerződés megkötési rendjét az SZMSZ-

ben kell rögzíteni. (Gödi Fészek, Erdei Telep)

azonnal 6 főből 6 fő egyhangúlag 

elfogadta

12/2008. 2008.07.17 Elnökség egyhangúlag elfogadja a napirendet azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

13/2008. 2008.07.17 A levelezésről, írásbeli kommunikációról 10 napon belül kapjon az Ügyvezető másolatot 

(vagy eredeti példányt), a szóbeli kommunikációról személyes tárgyalásról, megbeszélésről 

pedig 10 napon belül írásos formában kapjon az elnök és az ügyvezető rövid összefoglalót

azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

14/2008 2008.07.17 az ügyvezető a következő elnökségi ülésre készítse elő a szakosztályok külső partnerekkel 

való kapcsolattartásának részletes szabályozási javaslatát. A javaslatot a következő 

elnökségi ülés előtt legalább 10 nappal ki kell adni

következő 

elnökségi ülés

9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

15/2008. 2009.07.17 A bankszámlához kettős aláírási jogosultságot kap az ügyvezető Nagy Krisztinával, ill. 

bármelyikükkel az elnök

azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

16/2008. 2008.07.17 Elnökség a következő közgyűlésen a javaslatban foglaltak alapján tesz javaslatot az 

Alapszabály módosítására

következő 

elnökségi ülés

9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

17/2008. 2008.07.17 Az elnökség a következő közgyűlésen a fenti mondat alapján tesz javaslatot az alapszabály 

módosítására

következő 

elnökségi ülés

9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

18/2008. 2008.07.17 A tiszteletbeli elnök ezután minden elnökségi ülésre tanácskozási joggal kap meghívót azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

19/2008. 2008.07.17 A jövőben az elnökségi ülések meghívóját a napirenddel együtt lekésőbb 10

nappal elektronikus formában ki kell küldeni, a címzetteknek visszajelzést kell küldeniük a 

feladónak, amennyiben a visszajelzés nem érkezik meg négy napon belül, úgy levél 

formában újból ki kell küldeni a meghívót a napirenddel együtt

következő 

elnökségi ülés

9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

20/2008. 2008.07.17 Az elnökségi határozatokat minden elnökségi és FB-tag megkapja. Külön kérésre a teljes 

jegyzőkönyvet el kell küldeni. Határidő az ülést követő 14 nap, felelőse az ügyvezető.

következő 

elnökségi ülés

9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

21/2008. 2008.07.17 Az elnökség a könyvelői díj havi 44.000.-Ft-ról 48.000.-Ft-ra az emeléshez Egyhangúlag 

hozzájárul

azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

22/2008. 2008.07.17 Jegyzőkönyv hitelesítők: Aure Péter, Lugosi Zoltán egyhangúlag elfogadva azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

01/2009. 2009.03.18 Jegyzőkönyv vezető: Nagy Krisztina, hitelesítők: Lugosi Zoltán, Illavszky István azonnal 10 főből 10 fő 

egyhangúlag elfogadta

02/2009. 2009.03.18 Tagdíjemelés elfogadva 2010-től: Dolgozó: 2.400.-, Tanuló, Nyugdajas: 1.000.- 2010-től 8 igen, 2 nem szavazattal 

elfogadva

03/2009. 2009.03.18 Közgyűlés időpontja 2009. május 13. szerda 17.00 órakor 13.máj 10 főből 10 fő 

egyhangúlag elfogadta

04/2009. 2009.04.15 Napirend szerint tárgyal az Elnökség azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja

05/2009. 2009.04.15 Jkv. vezető: Nagy Krisztina, hitelesítők: Lugosi Zoltán, Illavszky István azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja

06/2009. 2009.04.15 Közhasznúsági jelentés egyhangúlag elfogadva, Közgyűlés elé terjeszthető a Búvár 

Szakosztály kiegészítésével

köüzgyűlés 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja

07/2009. 2009.04.15 Egyhangúlag elfogadja a Mérleget, azzal a kiegészítéssel, hogy az FB is elfogadja majd, ha 

módosít rajta, akkor az Elnökség újra tárgyalja a Közgyűlés előtt

azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja

08/2009. 2009.04.15 Elnökség egyhangúlag elfogadja a 2008. évi pénzügyi beszámolót azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja

08/2009. 2009.04.15 Elnökség egyhangúlag elfogadta az Igazgatás 2008. évi pénzügyi beszámolóját azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja

09/2009. 2009.04.15 Elnökség egyhangúlag elfogadta az Igazgatás 2009. évi költségvetését azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja

10/2009. 2009.04.15 Egyhangúlag elfogadva az Egyesület 2009. évi költségvetése azzal a kiegészítéssel, hogy az 

Igazgatásnál az elsőkét oszlop törlendő, utána jönnek a 2009-es terv számok, illetve, hogy az 

FB holnapra egy hibátlan táblázatot kér, és amennyiben Ők elfogadásra javasolják, ezen 

határozat akkor lép érvénybe

2009.04.16 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja

11/2009. 2009.04.15 Alapszabály módosítás a tiszteletbeli elnök funkció beemeléséről elfogadva azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja

12/2009. 2009.04.15 Egyesület költségtérítési politikája egyhangúlag elfogadva azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja

13/2009. 2009.04.15 Egyesület számlakezelési szabályozása egyhangúlag elfogadva. azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

14/2009. 2009.10.15 Jegyzőkönyvvezető: Vámos Péter egyhangúlag elfogadva azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

15/2009. 2009.10.15 Elnökség egyhangúlag hozzájárul az Ifjúsági Túraevezős Szakosztály Megalapításához azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

16/2009. 2009.10.15 Elnökség egyhangúlag tudomásul veszi a gazdasági helyzetről szólót azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

17/2009. 2009.10.15 Elnökség egyhangúlag tudomásul vette a szakosztályi beszámolókat azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

18/2009. 2009.10.15 Az elnökség egyhangúlag elfogadta az NCA-ról szóló beszámolót és a Felhasználási 

tervszámokat.-

azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

19/2009. 2009.10.15 Az Elnökség egyhangúlag elfogadta az év végi zárát és a jövő év eleji Nyitás ütemezését. azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

01/2010. 2010.04.27 Elnökség a napirendet egyhangúan elfogadta azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

02/2010. 2010.04.27 Beszerzésekkel, pénzügyi lekötésekkel kapcsolatban a következő ülésre készüljön 

előterjesztés

azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

03/2010. 2010.04.27 A tartalék hosszú távon az éves költségvetés 10 %-a.  A 2010-es tartalék 1. 900 eFt, a 

fennmaradó tartalék fordítható a tetőkre, külön soron hozva a táblázatban. A 3 érintett 

szakosztály beszélje meg a felosztást és terjessze az Elnökség elé.

azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

04/2010. 2010.04.27 Az Egyesület elnöksége egyhangú szavazással elfogadja

- A 2009-es évről szóló beszámolót

- A 2010-es gazdasági tervet a fenti kiegészítésekkel

- A 2010-es terv a tartalék 1.900 eft, lesz, a többlet, a gödi sportmúzeum és az aggteleki 

kutatóház teteje, a horányi első tető helyrehozatalához hozzájárulás. Hosszútávon a tartalék 

a költségvetés 10 %-a, 2011-ben a költségvetés 8%-a legyen tartalékban

- A közhasznúsági jelentést

- Az Ifjúsági túraevezős szakosztály véglegesítéséről szóló, a küldöttközgyűlésnek 

beterjesztendő javaslatot

azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

05/2010. 2010.04.27 Az elnökség 2010. május 19.-én 17.30-ra összehívja az Egyesület küldöttközgyűlését azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

06/2010. 2010.09.08 Elnökség tudomásul veszi Vámos Péter ügyvezető lemondását, amely az Elnökségi tagság 

megszűnését is jelenti

09 15 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja

07/2010. 2010.09.08 Elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy az ügyvezető az SzMSz 4.5. pontjában 

meghatározott feladatait és jogkörét az új ügyvezető megválasztásáig az egyesület 

társadalmi elnöke gyakorolja. E jogokat az elnökség időről időre 2 általa felkért elnökségi 

tagra delegálhatja

azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja

08/2010. 2010.09.08 Elnökség egyhangúlag elfogadja az alábbi határozatot: Elnökség felkéri az egyesület 

elnökét, hogy a banki aláírási jog bejelentése, illetve Vámos Péter korábbi ügyvezető banki 

aláírásának megszűntetése érdekében Szeptember 15-i hatállyal az OTP-nél járjon el.

15.szept 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

09/2010. 2010.09.08 Elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy belső pályázatot ír ki az ügyvezetői tisztség 

betöltésére. Kiírási határidő: szeptember 15. Felelőse az ügyvezető: Benyújtási határidő: 

október 15.

15.szept 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja

10/2010. 2010.10.13 Elnökség egyhangúlag tartózkodás nélkül elfogadja, hogy az új megbízott ügyvezetővel 

2010. november 01-től kötünk határozatlan idejű szerződést és biztosítjuk a teljes díjazását. 

A megszűnési ok: amennyiben az Elnökség nem terjeszti a soron következő 

Küldöttközgyűlés elé az ügyvezető megválasztását. A Küldöttközgyűlést kb 6 hónapon belül 

meg kell tartani.

01.nov 9 főből 9 fő egyhangúlag 

tartózkodás nélkül 

elfogadta.

11/2010. 2010.10.13 Elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a fenti problémával kapcsolatban a továbbiakban 

semmiféle követelményünk és teendőnk nincsen.

azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

tartózkodás nélkül 

elfogadta.

12/2010. 2010.10.13 Elnökség 5 igen szavazattal Lengyel László 4 igen szavazata ellen, Dénesné Mészáros Anita 

pályázatát fogadta el 2010. november 01-től azzal a kitétellel, hogy szerződést kell 

kidolgozni, melyet megkötünk vele. A másik jelentkező pályázatát pedig köszönjük meg.

01.nov 9 főből 5 igen, 4 nem 

szavazattal elnökség 

elfogadta.

13/2010. 2010.10.13 Elnökség egyhangúlag 1 tartózkodással elfogadta az ESJÉ Bt. Árajánlatát azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

14/2010. 2010.11.24 Elnökség egyhangúlag elfogadja Nagy Krisztinát jkv. vezetőnek, Auer Pétert és Miklósi 

Lászlót jegyzőkönyv hitelesítőknek

azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

15/2010. 2010.11.24 Elnökség egyhangúlag elfogadta az évzárás, évnyitás ütemtervét azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

16/2010. 2010.11.24 Elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy a Küldöttközgyűlés elé terjesztjük az Alapszabály 

módosítására tett javaslatot

azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

17/2010. 2010.11.24 Elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy Nagy Krisztina 13.havi bért kapjon azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

18/2010. 2010.11.24 Elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy az ügyvezető és a szakosztályvezetők minden 

elnökségi ülésen számoljanak be a két ülés között történtekről, illetve ezen beszámolót 

előzetesen az ügyvezető küldje szét e-mailben

azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

01/2011. 2011.02.23 Elnökség egyhangúlag elfogadja Nagy Krisztinát jegyzőkönyv vezetőnek, hitelesítőknek 

pedig Illavszky Istvánt és Miklósi Lászlót, egyben elfogadják, hogy az ülésről hangfelvétel 

készül

azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

02/2011. 2011.02.23 Elnökség 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül, 8 igen szavazat mellett elfogadta a 2010. évi 

költségvetés zárását

azonnal 9 főből 1 tartózkodás, 1 

nem szavazattal 8 igen 

mellett elfogadták

03/2011. 2011.02.23 Elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy a Búvár Szakosztály és az Egyesület egymással 

szembeni követelését lenullázza, és semmisnek tekinti, és egyben felkéri Horváth Győzőt, 

hogy ezt a jegyzőkönyvet Ő is hitelesítse

azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

04/2011. 2011.02.23 Elnökség 1 ellenszavazattal (Hazai Vera), 1 tartózkodás mellett (Hegedűs Gyula) elfogadja a 

2011. évi költségvetést, azzal a kiegészítéssel, hogy a Búvár-, és a Túraevezős 

Szakosztályok 90 eFt-os normatív befizetésétől tekintsünk el, ezt 0-ra módosítjuk, illetve ezt 

a 90 eft-ot a tartalékból kell fedezni, valamint javasolja a Közgyűlésnek a dolgozók által 

fizetett egyesületi tagdíj 500.-Ft-tal való megemelését, melynek értelmében a dolgozó tagdíj 

2012-től 2.900.-Ft

azonnal, ill. 

2012.

9 főből 1 

ellenszavazattal 1 

tartózkodás mellet 

elfogadva a határozat

05/2011. 2011.02.23 Elnökség egyhangúlag elfogadta Solt Éva könyvelő 2011. évi szerződését azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

06/2011. 2011.02.23 Elnökség egyhangúlag elfogadta a Selejtezési Szabályzatot, Leltározási Szabályzatot, 

Pénzkezelési Szabályzatot, Számlatükröt, Meteor Számviteli Politikát, Bizonylati 

Szabályzatot

azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

07/2011. 2011.02.23 Elnökség az ügyvezető státuszára vonatkozó írásbeli javaslatot szövegszerűen egyhangúlag 

elfogadta. Ennek értelmében az ügyvezetőt nem a Közgyűlés választja, hanem az Elnökség 

nevezi ki, alkalmazotti munkaviszonyban  kerül foglalkoztatásra, az elnökségi üléseknek 

állandó, tanácskozási joggal rendelkező tagja.

azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

08/2011. 2011.02.23 Elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy a Horányi Telepgyűlés megtartásának határidejét 

március 31-i határidővel kerüljön módosításra.

azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány



09/2011. 2011.03.23 Elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy az elnökségi ülésről hangfelvétel készül azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

10/2011. 2011.03.23 Elnökség egyhangúlag elfogadja jegyzőkönyv vezetőnek Nagy Krisztinát, hitelesítőknek 

Lugosi Zoltánt és Dr. Végh Zsoltot.

azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

11/2011. 2011.03.23 Elnökség egyhangúlag elfogadja az előre meghirdetett napirendi pontokat azzal a 

kiegészítéssel, hogy napirend előtt még megtárgyalja az ügyvezetői átadás-átvétel kérdését

azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

12/2011. 2011.03.23 Elnökség egyhangúlag elfogadja a Közhasznúsági jelentést azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

13/2011. 2011.03.23 Elnökség egyhangúlag elfogadja az Egyesület 2010-es Mérlegét azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

14/2011. 2011.03.23 Elnökség egyhangúlag elfogadja a 2011.04.20-i Közgyűlés napirendi pontjait azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

15/2011. 2011.03.23 Elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy a Közgyűlés elé terjeszti a tagdíjemelésre vonatkozó 

határozati javaslatot (2.sz. Határozati javaslat)

azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

16/2011. 2011.03.23 Elnökség egyhangúlag elfogadja az Alapszabály módosításait, azzal a kitétellel, hogy Dr. 

Lővei György a pontos megszövegezését megküldi amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

17/2011. 2011.03.23 Elnökség egyhangúlag elfogadja az Egyesület 2011. évi költségvetését azzal a 

kiegészítéssel, hogy az Igazgatás költségvetése módosul abban, hogy a Túraevezős-, 

valamint Vízalatti Barlangkutató Szakosztályok nem fizetnek normatív hozzájárulást, illetve 

az Egyesületi költségvetésben a Vízalatti Barlangkutató Szakosztály nyitó tétele 0-ra 

módosul.

azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

18/2011. 2011.03.23 Elnökség egyhangúlag elfogadja a céltartalék képzését azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

19/2011. 2011.03.23 Elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy az ügyvezető irányításával legyen az Egyesületnek 

rendes tagnyilvántartása. Az idei közgyűlés küldöttállítása az eddigi gyakorlatnak 

megfelelően történjen, tehát a befizetett tagok után legyen számolva, valamint Dr. Lővei 

György készítsen egy Alapszabály módosítást a nem fizető tagok kizárására vonatkozóan, 

azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

20/2011. 2011.03.23 Elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy a Közgyűlésig nem lesz több Elnökségi ülés, a 

szükséges szövegezések e-mailben lesznek szétküldve és mindenkitől visszajelzést kérünk

azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

21/2011. 2011.09.21 Elnökség egyhangúlag elfogadja jegyzőkönyv vezetőnek Nagy Krisztinát, hitelesítőknek: 

Illavszky Istvánt és Auer Pétert

azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja

22/2011. 2011.09.21 Elnökség egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokat, azzal a módosítással, hogy a 1. 

napirendi pont után a 6. napirendi pont következik, utána a sorrend változatlan marad

azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja

23/2011. 2011.09.21 Elnökség elfogadja, hogy a Dr. Dénes György tiszteletére kiadandó könyv  kiadásához 100 

EFt-tal járul hozzá, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a könyv kiadójaként a Meteor 

Természetbarátok Turista Egyesülete szerepeljen. A könyt tartalmát az egyesület 

elnökségének nem állt módjában megismerni, ezért annak tartalmáért a Meteor Egyesület 

semmilyen felelősséget nem vállal. Egyesület fenntartja a jogot, hogy amennyiben onnantól 

fogva, hogy a könyv tartalmának megismerését lehetővé tették, onnantól számított 14 napon 

belül ezen döntését, illetve a kiadói felelősség jogát visszavonhatja. Támogatást feltétel 

nélkül elfogadja 4 fő, a támogatás feltétellel legyen: 3 fő, tartózkodik: 1 fő

azonnal szövegben leírtak szerint

24/2011. 2011.09.21 Egyesület egyhangúlag elfogadja a munka-, baleset-, és tűzvédelmi beszámolót azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja

25/2011. 2011.09.21 Elnökség egyhangúlag elfogadja a selejtezési bizottság tagjaiként: Dénesné Mészáros 

Anitát, Miklósi Lászlót és Solt Évát

azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja

26/2011. 2011.09.21 Elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy az iratokba való betekintés határideje 60 nap. A 

selejtezési bizottság megküldi a listát, onnantól lesz határozat, hogy mikortól lehet 60 napig 

betekinteni az iratokba. Ennek pontos menetét Dr. Lővei György és Kun György határozzák 

meg, és utána döntünk a mechanizmusról

azonnal 8 jelenlévőből 8 fő 

egyhangúlag elfogadja



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

27/2011. 2011.09.21 Elnökség 1 tartózkodással elfogadta, hogy „az éves tagdíjat nem fizető tag a következő évre 

meghatározott tagdíjat köteles fizetni” részt töröljük az Alapszabályból

azonnal 1 tartózkodással 

elfogadva.

28/2011. 2011.09.21 Elnökség 1 tartózkodás mellett elfogadja az SzMSz korábban e-mail-en keresztül egyeztetett 

módosított változatát.

azonnal 1 tartózkodással 

elfogadva.

29/2011. 2011.11.15 Elnökség egyhangúlag elfogadja jegyzőkönyvvezetőnek Nagy Krisztinát hitelesítőknek: 

Miklósi Lászlót és Lugosi Zoltánt

azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

30/2011. 2011.11.15 Elnökség egyhangúlag az alábbi döntést hozta: Elnökség megbízza Szekeres Gábort és Dr. 

Végh Zsoltot az Agendával kötendő Együttműködési Megállapodás aláírására azzal a 

kitétellel, hogy a pályázat megnyerése esetén, ha az Egyesület nem írná alá a pályázati 

szerződést, akkor az Agendának fizetendő 1%-os (750 eFt-os) pályázat menedzselés 

költségtérítés összegét a tárgyalások során megpróbálják 1%-ról a tényleges költségtérítés 

összegére módosíttatni az Együttműködési Megállapodásban.

azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

31/2011. 2011.12.14 Elnökség egyhangúlag megválasztja Nagy Krisztinát jkv. vezetőnek, hitelesítőknek pedig 

Hegedűs Gyulát és Auer Pétert

azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

32/2011. 2011.12.14 Elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy Dénesné Mészáros Anita és Nagy Krisztina részére 

az Egyesület 13. havi bért folyósítson

2011.12.hó 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

33/2011. 2011.12.14 Elnökség 6 igen, 1 nem szavazattal elfogadja a 2011-es év zárását és a 2012-es évi 

ütemtervet a Küldöttközgyűlésig.

azonnal 6 igen, 1 nem szavazattal 

elfogadva.

34/2011. 2011.12.14 Elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy ha felmondási helyzetbe kerülünk a Flamós Bt-vel 

szemben, akkor felmondjuk a szerződést, zárat cserélünk és erről tájékoztatjuk az étterem 

bérlőjét.

felmondás 7 főből 7 fő egyhangúlag 

elfogadta.



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

01/2012. 2012.02.15 Elnökség Egyhangúlag elfogadja a módosított napirendet azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

02/2012. 2012.02.15 Elnökség egyhangúlag elfogadja Dénesné Mészáros Anitát jkv.vezetőnek azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

03/2012. 2012.02.15 Elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy a 2011-12-es ütemterv az alábbiakban módosuljon: 

az eredetileg 2012. március 7-re kitűzött elnökségi ülés időpontját 2012. február 29-re 

változtatja. Az ütemterv egyéb pontjai változatlanok, a küldöttközgyűlés időpontja 2012. 

március 28.

azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

04/2012. 2012.02.15 Elnökség egyhangúlag megszavazza az Igazgatás 2011-es költségvetési elszámolását és a 

2012-es költségvetési tervét (15%-os változat) az alábbi módosításokkal: 1. az egyesület 

lekötött betétei után 2011-ben járó kamat Igazgatásra eső arányos része az Igazgatásnál kerül 

azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

05/2012. 2012.02.15 Elnökség 6 igen és 2 tartózkodás mellett megszavazza, hogy a Küldött Közgyűlés számára 

2012-es évre vonatkozóan az alábbi  mértékű tagdíjemelést javasolja: dolgozói tagdíj: 3.900.-

Ft, kedvezményes tagdíj: (nyugdíjas, diák) 1.300.-Ft

2012.év 8 főből 6 igen, 2 

tartózkodással elfogadva.

06/2012. 2012.02.29 Elnökség egyhangúlag elfogadja Nagy Krisztinát jkv. vezetőnek, hitelesítőknek: Illavszky 

Istvánt és Hegedűs Gyulát

azonnal 8 főből 8 egyhangúlag 

elfogadta.

07/2012. 2012.02.29 Elnökség egyhangúlag elfogadja az elnökségi ülés napirendi pontjait azzal a kitétellel, hogy 

a tagdíj módosítás a következő ülésen kerül megtárgyalásra.

azonnal 8 főből 8 egyhangúlag 

elfogadta.

08/2012. 2012.02.29 Elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy az előző Elnökségi Ülés hitelesítőit most utólag 

választjuk meg, akik Szekeres Gábor és Hegedűs Gyula

azonnal 8 főből 8 egyhangúlag 

elfogadta.

09/2012. 2012.02.29 Elnökség egyhangúlag elfogadta az Egyesület 2011. évi pénzügyi beszámolóját azonnal 8 főből 8 egyhangúlag 

elfogadta.

10/2012. 2012.02.29 Elnökség egyhangúlag elfogadta az Igazgatás 2012. évi költségvetését azonnal 8 főből 8 egyhangúlag 

elfogadta.

11/2012. 2012.02.29 Elnökség egyhangúlag elfogadta az Egyesület 2012. évi költségvetését azzal a módosítással, 

hogy a Vízalatti Barlangkutató Szakosztály hozzájárulási kötelezettsége 57.000.-Ft, továbbá 

az Ifjúsági Túraevezők Szakosztály hozzájárulási kötelezettsége 32.000.-Ft, valamint az 

Ifjúsági Túraevezős Szakosztály éves támogatása 33.000.-Ft. A módosításokat az ügyvezető 

vezesse át.

azonnal 8 főből 8 egyhangúlag 

elfogadta.



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

12/2012. 2012.02.29 Elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a következő Elnökségi Ülés időpontja 2012.március 

19. hétfő. A munkacsoport március 12-ig jelezze, hogy jó-e a Közgyűlés időpontjának 

március 28. A távollévőkkel egyeztetni kell. A következő Elnökségi Ülésen fogadjuk el a 

Mérleget és a Közhasznúsági Jelentést.

III.19. 8 főből 8 egyhangúlag 

elfogadta.

13/2012. 2012.03.19 Elnökség egyhangúlag elfogadja jegyzőkönyv vezetőnek Nagy Krisztinát, hitelesítőknek: 

Illavszky Istvánt és Hegedűs Gyulát, valamint egyhangúlag elfogadja az ülés napirendjét.

azonnal 8 főből 8 egyhangúlag 

elfogadta.

14/2012. 2012.03.19 Elnökség a küldöttközgyűlés 05/2011.sz. határozata, valamint a Mérleg adatainak 

megfelelően javasolja a Küldöttközgyűlésnek, hogy a létrehozott szennyvízkezelési 

céltartalékra, a 2011-es évi Mérlegben 2.023.158.-Ft-ot különítsen el.

11.ápr 8 főből 8 egyhangúlag 

elfogadta.

15/2012. 2012.03.19 Elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy2012. II.29-i ülésén hozott 09/2012.sz. határozata 

alapján az Egyesület 2011-es pénzügyi beszámolóját a Küldöttközgyűlésnek elfogadásra 

javasolja.

11.ápr 8 főből 8 egyhangúlag 

elfogadta.

16/2012. 2012.03.19 Elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy a 2012.02.29-i ülésen hozott 10/2012. sz. határozata 

alapján az Egyesület 2012-es költségvetését a Küldöttközgyűlésnek elfogadásra javasolja

11.ápr 8 főből 8 egyhangúlag 

elfogadta.

17/2012. 2012.03.19 Elnökség a 2012. II. 15-i ülésén hozott 5/2012.sz. határozata alapján javasolja a 

Küldöttközgyűlésnek, hogy a 2012-es évre a dolgozók által fizetett egyesületi tagdíj 3.900.-

Ft-ra, a kedvezményes (nyugdíjas és diák) tagdíj 1.300.-Ft-ra változzon

11.ápr 8 főből 8 egyhangúlag 

elfogadta.

18/2012. 2012.03.19 Elnökség egyhangúlag elfogadja, illetve az FB is elfogadásra javasolja (2.sz. melléklet a 

Küldöttközgyűlésnek a Közhasznúsági Jelentést és a Mérleget.

11.ápr 8 főből 8 egyhangúlag 

elfogadta.

19/2012. 2012.03.19 Elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy a Küldöttközgyűlés Időpontja 2012. április 11., 

szerda 17.00 óra

azonnal 8 főből 8 egyhangúlag 

elfogadta.

20/2012. 2012.03.19 Elnökség egyhangúlag elfogadja a Küldöttközgyűlés napirendi pontjait (3.sz. melléklet) azonnal 8 főből 8 egyhangúlag 

elfogadta.

21/2012. 2012.03.19 Elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy a Dunakeszi Önkormányzattal egyeztetést 

kezdeményezünk, addig nem adunk be telek-, és építményadó bevallást. A tárgyaláson Dr. 

Bán László, Dr. Lővei György és Szekeres Gábor vesznek részt. Holnap írásban küljünk el 

egy levelet, hogy szeretnénk egyeztetést kezdeményezni

azonnal 8 főből 8 egyhangúlag 

elfogadta.



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

22/2012. 2012.10.24 Elnökség egyhangúlag elfogadja Nagy Krisztinát jegyzőkönyvvezetőnek, Lugosi Zoltánt és 

Illavszky Istvánt jegyzőkönyv hitelesítőknek.

azonnal 7 főből 7 fő egyhangúlag 

elfogadta.

23/2012. 2012.10.24 Elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy felhatalmazzák az ügyvezetőt és az elnököt a 

vagyonbiztosítás módosításának kiterjesztésére a Gödi Fészek és a Barlangkutató 

Szakosztály kezelésében lévő kutatóházak tekintetében, valamint a munkáltatói 

felelősségbiztosítás megkötésére.

azonnal 7 főből 7 fő egyhangúlag 

elfogadta.

24/2012. 2012.10.24 Elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy az elnyert 1.3 MFt-os működési pályázat 

felhasználási elve, hogy egy része az igazgatás költségeinek fedezésére fordítható, de 

alapvetően a szakosztályok között kell elosztani a költségvetés fő számainak arányában. 

Dénesné Mészáros Anita a következő elnökségi ülésre erről felosztási javaslatot készít.

azonnal 7 főből 7 fő egyhangúlag 

elfogadta.



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

01/2013. 2013.03.13 Elnökség egyhangúlag elfogadja jegyzőkönyvvezetőnek Nagy Krisztinát, hitelesítőknek 

Auer Pétert és Dr. Végh Zsoltot

azonnal 7 főből 7 fő egyhangúlag 

elfogadta.

02/2013. 2013.03.13 Elnökség egyhangúlag elfogadja az ülés előre kiküldött napirendi pontjait azonnal 7 főből 7 fő egyhangúlag 

elfogadta.

03/2013. 2013.03.13 Elnökség egyhangúlag elfogadta az Igazgatás 2012.évi pénzügyi beszámolóját azonnal 7 főből 7 fő egyhangúlag 

elfogadta.

04/2013. 2013.03.13 Elnökség egyhangúlag elfogadta az Igazgatás 2013.évi költségvetését, azzal a 

megjegyzéssel, hogy a honlap sorban a későbbiekben lehet eltérés

azonnal 7 főből 7 fő egyhangúlag 

elfogadta.

05/2013. 2013.03.13 Elnökség egyhangúlag úgy határoz, hogy a következő Elnökségi Ülés időpontja április 3., 

mely dátum előtt a végleges anyag kiküldésre kerül

03.ápr 7 főből 7 fő egyhangúlag 

elfogadta.

06/2013. 2013.03.13 Elnökség egyhangúlag úgy határoz, hogy a Közgyűlés tervezett időpontja május 8, vagy 

április 29., annak tudatában, hogy a határozatképtelenségi halasztás kérdését le kell 

egyeztetni, hogy fél óra, vagy 15 nap

08.máj 7 főből 7 fő egyhangúlag 

elfogadta.

07/2013. 2013.03.13 Elnökség egyhangúlag elfogadja a jelölőbizottság tagjainak a két telepvezetőt és a turista 

szakosztály vezetőjét.

08.máj 7 főből 7 fő egyhangúlag 

elfogadta.

08/2013. 2013.04.03 Elnökség egyhangúlag elfogadja jegyzőkönyvvezetőnek Nagy Krisztinát, hitelesítőknek: 

Hegedűs Gyulát és Illavszky Istvánt

azonnal 7 főből 7 fő egyhangúlag 

elfogadta.

09/2013. 2013.04.03 Elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy elektronikusan szavazunk, miután mindenki 

megkapja e-mailben a Mérleget, eredménykimutatást, szöveges beszámolót és a 

Közhasznúsági jelentést.

08.ápr 7 főből 7 fő egyhangúlag 

elfogadta.

10/2013. 2013.04.03 Elnökség egyhangúlag elfogadja a 2012.évi pénzügyi terv-tény összehasonlító-táblázatát, 

azzal a kitétellel, hogy ez még egy szöveges résszel kiegészül, melyet április 8-i határidővel 

a Mérleggel, eredménykimutatással, közhasznúsági jelentéssel és mellékleteivel, valamint a 

szakosztályi beszámolókkal együtt kiküldésre kerülnek.

08.ápr 7 főből 7 fő egyhangúlag 

elfogadta.



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

11/2013. 2013.04.03 Elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy a pénzügyi terv a szöveges kiegészítés után 

elektronikusan kerül megszavazásra, addig a táblázat részét egyhangúlag elfogadják.

április 8 és 

azonnal

7 főből 7 fő egyhangúlag 

elfogadta.



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

01/2014. 2014.04.16 Elnökség egyhangúlag elfogadja jegyzőkönyv vezetőnek Nagy Krisztinát, hitelesítőknek 

Lugosi Zoltánt és Illavszky Istvánt.

azonnal 8 főből 8 egyhangúlag 

elfogadta.

02/2014. 2014.04.06 Elnökség egyhangúlag elfogadja az Elnökségi Ülés napirendi pontjait azonnal 8 főből 8 egyhangúlag 

elfogadta.

03/2014. 2014.04.16 Elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy a Küldöttközgyűlés számára

Gárdos Pétert jelöli FB tagnak

azonnal 8 főből 8 egyhangúlag 

elfogadta.

04/2014. 2014.04.16 Elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy a Közhasznúsági jelentést a Küldöttközgyűlés elé 

terjszti elfogadásra.

azonnal 8 főből 8 egyhangúlag 

elfogadta.

05/2014. 2014.04.16 Elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy a Küldöttközgyűlésnek elfogadásra javasolja az 

Egyesület 2013. évi Beszámolóját

azonnal 8 főből 8 egyhangúlag 

elfogadta.

06/2014. 2014.04.16 Elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy a Küldöttközgyűlésnek elfogadásra javasolja hogy az 

Egyesület szennyvízkezelési céltartalékra 2013. évben 4.444.452.-Ft-os képzett.

azonnal 8 főből 8 egyhangúlag 

elfogadta.

07/2014. 2014.04.16 Elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy a Küldöttközgyűlésnek elfogadásra javasolja az 

Egyesület 2013. évi Közhasznúsági jelentését

azonnal 8 főből 8 egyhangúlag 

elfogadta.

08/2014. 2014.04.16 Elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy a Küldöttközgyűlésnek elfogadásra javasolja az 

Egyesület 2014. évi költségvetését.

azonnal 8 főből 8 egyhangúlag 

elfogadta.

09/2014. 2014.11.05 Elnökség egyhangúlag elfogadja jegyzőkönyvvezetőnek Nagy Krisztinát, hitelesítőknek 

Illavszky Istvánt és Lugosi Zoltánt.

azonnal 8 főből 8 egyhangúlag 

elfogadta.

10/2014. 2014.11.05 Elnökség egyhangúlag elfogadja az Elnökségi ülés napirendjét azonnal 8 főből 8 egyhangúlag 

elfogadta.

11/2014. 2014.11.05 Elnökség egyhangúlag elfogadja Horvát Ágnes megbízási szerződését azonnal 8 főből 8 egyhangúlag 

elfogadta.



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

01/2015. 2015.04.01 Elnökség egyhangúlag (100%) 7 igen szavazattal megválasztja Nagy Krisztinát jegyzőkönyv 

vezetőnek

azonnal 7 főből 7 fő egyhangúlag 

elfogadta.

02/2015. 2015.04.01 Elnökség egyhangúlag (100%) 7 igen szavazattal megválasztja Illavszky Istvánt és Lugosi 

Zoltán jegyzőkönyv hitelesítőknek

azonnal 7 főből 7 fő egyhangúlag 

elfogadta.

03/2015 2015.04.01 Elnökség egyhangúlag (100%) 7 igen szavazattal elfogadja az előzetesen kiküldött napirendi 

pontokat, kiegészítve a költségvetés megtárgyalásán belül (2.napirendi pont) a vezetői 

felelősségbiztosítás kérdésével.

azonnal 7 főből 7 fő egyhangúlag 

elfogadta.

04/2015. 2015.04.01 Elnökség egyhangúlag (100%) 7 igen szavazattal elfogadja az adminisztrátor bérátalakítását 

és bérkorrekcióját

azonnal 7 főből 7 fő egyhangúlag 

elfogadta.

05/2015. 2015.04.01 Elnökség egyhangúlag (100%) 7 igen szavazattal elfogadja az ügyvezető előterjesztett 

bérkorrekcióját, illetve kiegészíti azt havi nettó 1.000.-Ft-tal

azonnal 7 főből 7 fő egyhangúlag 

elfogadta.

06/2015. 2015.04.01 Elnökség egyhangúlag (100%) 7 igen szavazattal elfogadja, hogy a Telepeken (Gödi Fészek 

és Szigetmonostori Erdei Telep) olyan szabályozás (szakosztályi szmsz) legyen elfogadva, 

amely minden nagykorú Gödi Fészek és Erdei Telep szakosztályhoz tartozó egyesületi 

tagnak egyenlő szavazati jogot biztosít a Telepgyűlésen. Ennek megkerülést semmilyen 

módon nem támogatja az Elnökség

azonnal 7 főből 7 fő egyhangúlag 

elfogadta.

07/2015. 2015.04.01 Elnökség 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett felhatalmazza az Egyesület Elnökét, hogy 

a Waldorf Alapítvánnyal megkösse a szóban forgó ház adás-vételi szerződését, valamint 

engedélyezi, hogy az Erdei Telep a házat egy telep általi vevőnek eladja, és annak árbevétele 

a telep költségvetését illesse.

azonnal 7 főből 5 igen, 2 

tartózkodás mellett 

elfogadták.

08/2015. 2015.04.01 Elnökség egyhangúlag (100%) 7 igen szavazattal elfogadja, hogy a tűz-, munka-, és 

balesetvédelmi szolgáltatásokra, az előírt rendszeres ellenőrzésekre, bejárásokra az Elnökség 

adjon megbízást a szakosztályvezetők véleményének meghallgatása után.

azonnal 7 főből 7 fő egyhangúlag 

elfogadta.

09/2015. 2015.04.21 Elnökség egyhangúlag (100%) 9 igen szavazattal megválasztja Dénesné Mészáros Anitát 

jegyzőkönyv vezetőnek

azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

10/2015. 2015.04.21 Elnökség egyhangúlag (100%) 9 igen szavazattal megválasztja hitelesítőknek Illavszky 

Istvánt és Lugosi Zoltánt.

azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

11/2015. 2015.04.21 Elnökség egyhangúlag (100%) 9 igen szavazattal elfogadja az előzetesen kiküldött 

napirendet.

azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

12/2015. 2015.04.21 Elnökség egyhangúlag (100%) 9 igen szavazattal elfogadja a Küldöttközgyűlés elé 

terjesztendő 2014. évi Egyesületi pénzügyi beszámolót, Mérleget, eredmény kimutatást.

azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

13/2015. 2015.04.21 Elnökség egyhangúlag (100%) 9 igen szavazattal elfogadja a Küldöttközgyűlés elé 

terjesztendő 2015. évi Egyesületi költségvetést.

azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

14/2015. 2015.04.21 Elnökség egyhangúlag (100%) 9 igen szavazattal elfogadja a Küldöttközgyűlés elé 

terjesztendő 2014. évi egyesületi közhasznúsági jelentést.

azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

15/2015. 2015.04.21 Elnökség 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás (Szekeres Gábor) mellett, elfogadja és jóváhagyta 

a beterjesztett lista alapján a 16 fő tagfelvételét

azonnal 9 főből 8 igen, 1 

tartózkodással 

elfogadták.

16/2015. 2015.04.21 Elnökség 1 igen szavazattal 8 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elveti a tagfelvétel 

felmondás és kizárás Alapszabályban történő módosítási javaslatát, és annak 

Küldöttközgyűlés elé terjesztését.

azonnal 1 igen, 8 nem, 

tartózkodás nélkül 

elvetették.

17/2015. 2015.04.21 Elnökség egyhangúlag (100%) 9 igen szavazattal elfogadta a 14. pontban beterjesztett 

módosítási javaslat Küldöttközgyűlés elé terjesztését az alábbiak szerint: Egy egyesületi tag 

több szakosztálynak is tagja lehet, mindenhol választhat és választható, de a szakosztályi 

küldöttlétszám megállapításánál csak egy helyen számít, és egy helyet választható 

küldöttnek, ott hol nyilatkozatban kéri.

azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

18/2015. 2015.04.21 Elnökség 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás (Dr. Végh Zsolt) mellett elfogadta a III.2.b 

pontban beterjesztett módosítási javaslatok Küldöttközgyűlés elé terjesztését.

azonnal 8 főből 7 igen, 1 

tartózkodás mellett 

elfogadták.

19/2015. 2015.10.07 Elnökség egyhangúlag (100%) 9 igen szavazattal megválasztja Nagy Krisztinát jegyzőkönyv 

vezetőnek

azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

20/2015. 2015.10.07 Elnökség egyhangúlag (100%) 9 igen szavazattal megválasztja jegyzőkönyv hitelesítőknek 

Illavszky Istvánt és Lugosi Zoltánt

azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

21/2015. 2015.10.07 Elnökség egyhangúlag (100%) 9 igen szavazattal elfogadja az előre kihirdetett napirendi 

pontokat (melléklet)

azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

22/2015. 2015.10.07 Elnökség egyhangúlag (100%) 9 igen szavazattal elfogadja és jóváhagyja a beterjesztett lista 

alapján a tagfelvételeket.

azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

23/2015. 2015.10.07 Elnökség egyhangúlag (100%) 10 igen szavazattal elfogadja és jóváhagyja a beterjesztett 

lista alapján a tagfelvételeket.

azonnal 10 főből 10 fő 

egyhangúlag elfogadta.

24/2015. 2015.10.07 Elnökség egyhangúlag (100%) 10 igen szavazattal jóváhagyja a Szigetmonstori Erdei Telep 

két helyrajzi száma közötti telekátrendezés elindítását.

azonnal 10 főből 10 fő 

egyhangúlag elfogadta.

25/2015. 2015.11.19 Elnökség egyhangúlag (100%) 10 igen szavazattal megválasztja Dénesné Mészáros Anitát 

jegyzőkönyv vezetőnek

azonnal 10 főből 10 fő 

egyhangúlag elfogadta.

26/2015. 2015.11.19 Elnökség egyhangúlag (100%) 10 igen szavazattal megválasztja Lugosi Zoltánt és Illavszky 

Istvánt jegyzőkönyv hitelesítőknek

azonnal 10 főből 10 fő 

egyhangúlag elfogadta.

27/2015. 2015.11.19 Elnöksgé egyhangúlag (100%) 10 igen szavazattal jóváhagyta a módosított napirendi pontok 

megtárgyalását.

azonnal 10 főből 10 fő 

egyhangúlag elfogadta.

28/2015. 2015.11.19 Elnökség egyhangúlag (100%) 10 igen szavazattal megszavazta, hogy 2015. évre Nagy 

Krisztina plusz egy havi, Dénesné Mészáros Anita plusz másfél havi bért kapjon 

jutalomként

december 10 főből 10 fő 

egyhangúlag elfogadta.

29/2015. 2015.11.19 Elnökség egyhangúlag (100%) 10 igen szavazattal megszavazta, hogy 2016-ban jutalom 

helyett – az Egyesület ügyvezetője számára célprémiumot tűz ki a tagnyilvántartás 

megújításáért, és aktualizálásáért.

2016.év 10 főből 10 fő 

egyhangúlag elfogadta.

30/2015. 2015.11.19 Elnökség az előterjesztés alapján egyhangúlag (100%) 10 igen szavazattal tudomásul veszi, 

hogy az IFI-házak felújítása gazdaságtalan, az épületek használhatatlanok, bontásuk 

szükséges.

azonnal 10 főből 10 fő 

egyhangúlag tudomásul 

vette.

31/2015. 2015.11.19 Elnökség egyhangú (100%-os) szavazati aránnyal úgy döntött, hogy felkéri az Egyesület jogi 

képviselőjét arra, hogy vizsgálja meg Havas Gábor és felesége, valamint az Egyesület között 

2008.12.08-án létrejött Használati Megállapodás érvényességét, tegyen javaslatot a kialakult 

helyzet megoldására, illetve szükség esetén készítse elő a Használati Megállapodás 

felmondását.

azonnal 10 főből 10 fő 

egyhangúlag elfogadta.

Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány



32/2015. 2015.11.19 Elnökség egyhangú (100%-os) szavazati aránnyal úgy döntött, hogy felkéri az Egyesület jogi 

képviselőjét arra, hogy vizsgálja meg a végrehajtási eljárás megindításának lehetőségét, 

valamint Nagy Gyula és az Egyesület között 2008 létrejött Használati Megállapodás 

érvényességét, tegyen javaslatot a kialakult helyzet megoldására, illetve szükség esetén 

készítse elő a Használati Megállapodás felmondását.

23.nov 10 főből 10 fő 

egyhangúlag elfogadta.

33/2015. 2015.11.19 Elnökség egyhangú (100%) 10 igen szavazattal úgy döntött, hogy megköszönve eddigi 

munkáját dr. Lővei György megbízási szerződését 2015. december 31-el megszűnteti. Az 

Egyesület jogi képviseletétől 2015. november 23-tól felmenti, és megkéri, hogy a 

folyamatban lévő ügyeket az Egyesület elnökének, illetve leendő jogi képviselőjének adja át.

23.nov 10 főből 10 fő 

egyhangúlag elfogadta.

34/2015. 2015.11.19 Elnökség egyhangú (100%) 10 igen szavazattal úgy döntött, hogy az Egyesület jogi 

képviseletével 2015……………….-től Dr. Kenéz Annát bízza meg

23.nov 10 főből 10 fő 

egyhangúlag elfogadta.

35/2015. 2015.11.19 Elnökség egyhangúan (100%) 10 igen szavazattal elfogadja a beterjesztett 2015-16-os 

időtervet, amely a beszámolóra, költségvetés tervezésére, küldöttközgyűlés megtartására 

vonatkozó határidőket tartalmazza

azonnal 10 főből 10 fő 

egyhangúlag elfogadta.

36/2015. 2015.11.19 Elnökség egyhangúan (100%) 10 igen szavazattal elfogadja, hogy Lugosi Zoltán felveszi a 

kapcsolatot a turista emlékhely megvalósítóival, a szervezőkkel, informálódik a 

feltételekről, és tájékoztatja az elnökséget ez ügyben.

2016. 10 főből 10 fő 

egyhangúlag elfogadta.

37/2015. 2015.11.19 Elnökség egyhangúan (100%) 10 igen szavazattal elfogadja, hogy a BTSSZ számára 5 eFt 

tagdíjat fizessen a Meteor TTE

azonnal 10 főből 10 fő 

egyhangúlag elfogadta.



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

01/2016. 2016.02.04 Elnökség egyhangúlag (100%) megválasztja Dénesné Mészáros Anitát jegyzőkönyv 

vezetőnek

azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

02/2016. 2016.02.04 Elnökség egyhangúlag (100%) megválasztja Lugosi Zoltánt és Illavszky Istvánt 

jegyzőkönyv hitelesítőknek

azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

03/2016. 2016.02.04 Elnökség a módosított napirendi pontok megtárgyalását egyhangúlag (100%) jóváhagyta. azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

04/2016. 2016.02.04 Elnökség egyhangúlag (100%) jóváhagyja Katona Norbert egyesületi tagságát. azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

05/2016. 2016.02.04 Elnökség egyhangúlag (100%) megszavazta 3 tagú bizottság felállítását amelynek feladata: 

az Igazgatás, a horányi Erdei Telep és a Gödi Fészek költségvetésének vizsgálata, különös 

tekintettel a költségcsökkentési lehetőségekre, illetve a szakosztályi hozzájárulás strukturális 

változtatási lehetőségeinek vizsgálata. A határidő: legkésőbb egy héten belül álljon fel a 

bizottság. A bizottság vezetője: Gárdos Péter

2016.02.11 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta

06/2016. 2016.03.08 Elnökség egyhangúlag (100%) megválasztja Dénesné Mészáros Anitát jegyzőkönyv 

vezetőnek

azonnal 10 főből 10 fő 

egyhangúlag elfogadta.

07/2016. 2016.03.08 Elnökség egyhangúlag (100%) megválasztja Lugosi Zoltánt és Illavszky Istvánt 

jegyzőkönyv hitelesítőknek

azonnal 10 főből 10 fő 

egyhangúlag elfogadta.

08/2016. 2016.03.08 Elnökség a módosított napirendi pontok megtárgyalását egyhangúlag (100%) elfogadta azonnal 10 főből 10 fő 

egyhangúlag elfogadta.

09/2016. 2016.03.08 Elnökség egyhangúlag (100%) elfogadja a pénzügyi beszámoló Küldöttgyűlés elé 

terjesztését.

azonnal 10 főből 10 fő 

egyhangúlag elfogadta.



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

10/2016. 2016.03.08 Elnökség 9 igen szavazatta, 1 tartózkodás (Illavszky István) mellett meg szavazta, hogy az 

egyesület tagjaitól beszedett tagdíjakból 2016-ban az egyesület központi 

adminisztrációjának (Igazgatás) költségeit finanszírozzuk, és a költségekhez ezen felül 

szükséges, fennmaradó összeget fedezzük a szakosztályok befizetéséből (szakosztályi 

hozzájárulás). Az Igazgatás és az Egyesület 2016. évi költségvetését e-határozat alapján kell 

módosítani, illetve elkészíteni.

azonnal 10 főből 9 igen, 1 

tartózkodás mellett 

elfogadták

11/2016. 2016.03.08 Elnökség 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett (Horvát Ágnes) megszavazta, hogy a 

Telepek (Erdei Tele, Gödi Fészek) kötelesek rendelkezni arról, hogy a nem tagok csak 

napidíj ellenében használhassák a Telepek területét. A napidíj mértékét, a beszedés és 

ellenőrzés módját a Telepek határozzák meg

azonnal 10 főből 9 igen, 1 

tartózkodás mellett 

elfogadták

12/2016. 2016.03.08 Elnökség 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett (Lugosi Zoltán, Illavszky István) 

megszavazta, hogy az Elnökség a 2016. évre a tagdíjak emelését a következők szerint 

terjessze a Küldöttgyűlés elé: dolgozói tagdíj 4.500.-Ft/év, a kedvezmények tagdíj 

(Nyugdíjas, tanuló, Gyes-en lévő, munkanélküli): 1.500.-Ft/év

azonnal 10 főből 8 igen, 2 

tartózkodás mellett 

elfogadták

13/2016. 2016.03.08 Elnökség egyhangúlag (100%) megszavazta az igazgatás 2016. évi költségvetését azzal a 

kiegészítéssel, hogy a mai határozatok alapján módosított költségvetést kell a Küldöttgyűlés 

elé terjeszteni.

azonnal 10 főből 10 fő 

egyhangúlag elfogadta.

14/2016. 2016.03.08 Elnökség egyhangúlag (100%) megszavazta a mellékletben szereplő tagok felvételét. azonnal 10 főből 10 fő 

egyhangúlag elfogadta.

15/2016. 2016.05.17 Elnökség egyhangúlag (100%) megválasztja Dénesné Mészáros Anitát jegyzőkönyv 

vezetőnek

azonnal 7 főből 7 fő egyhangúlag 

elfogadta.

16/2016. 2016.05.17 Elnökség egyhangúlag (100%) megválasztja Lugosi Zoltánt és Illavszky Istvánt 

jegyzőkönyv hitelesítőknek

azonnal 7 főből 7 fő egyhangúlag 

elfogadta.

17/2016. 2016.05.17 Elnökség egyhangúlag (100%) elfogadta a napirendet azonnal 7 főből 7 fő egyhangúlag 

elfogadta.



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

18/2016. 2016.05.17 Elnökség egyhangúlag (100%) elfogadja a 2015.évi Közhasznúsági jelentés Küldöttgyűlés 

elé terjesztését.

azonnal 7 főből 7 fő egyhangúlag 

elfogadta.

19/2016. 2016.05.17 Elnökség egyhangúlag (100%) elfogadja a 2016-os egyesületi költségvetés Küldöttgyűlés 

elé terjesztését.

azonnal 7 főből 7 fő egyhangúlag 

elfogadta.

20/2016. 2016.05.17 Elnökség egyhangúlag (100%) elfogadja a Küldöttgyűlés elé terjesztendő dokumentumokat: 

2015. évi pénzügyi beszámoló, 2015. évi Mérleg, eredmény kimutatás, 2015. évi 

közhasznúsági jelentés, 2016. évi egyesületi költségvetés

azonnal 7 főből 7 fő egyhangúlag 

elfogadta.

21/2016. 2016.05.17 Elnökség egyhangúlag (100%) megszavazta Tátrai Lászlóné, Balla Györgyné, Bata Teréz, 

Gáspár Gellért, Szabó Anna, Bocskor Sándorné, Pánya Mihályné, Némethné Jónás Mária, 

Verseghy Ferencné, Horváth Tibor, Sávoly Lajosné felvételét, akik a Természetjáró 

Szakosztályhoz csatlakoznak

azonnal 7 főből 7 fő egyhangúlag 

elfogadta.

22/2016. 2016.11.08 Elnökség egyhangúlag (100%) megválasztja Dénesné Mészáros Anitát jegyzőkönyv 

vezetőnek

azonnal 7 főből 7 fő egyhangúlag 

elfogadta.

23/2016. 2016.11.08 Elnökség egyhangúlag (100%) megválasztja Lugosi Zoltánt és Illavszky Istvánt 

jegyzőkönyv hitelesítőknek

azonnal 7 főből 7 fő egyhangúlag 

elfogadta.

24/2016. 2016.11.08 Elnökség a npirendet egyhangúlag (100%) elfogadta. azonnal 7 főből 7 fő egyhangúlag 

elfogadta.

25/2016. 2016.11.08 Elnökség egyhangúlag (100%)  az alábbi határozatot hozza: felkéri az Egyesület elnökét, 

hogy azokkal az egyesületi tag háztulajdono sokkal szemben, akik a kellő számú ügyvédi 

felszólítás ellenére sem tesznek eleget az Egyesület határozataiban, szabályzataiban foglalt 

fizetési kötelezettségüknek, készítse elő a használati megállapodás felmondását, és az 

Egyesület jogtanácsosával egyeztetett konkrét ügyeket határozati javaslatként terjessze az 

Elnökség elé

azonnal 7 főből 7 fő egyhangúlag 

elfogadta.

26/2016. 2016.11.08 Elnökség egyhangúlag (100%) megszavazta az előterjesztett időtervet az alábbi 

módosítással: a január-februári két elnökségi ülést összevonva 1 ülés legyen februárban.

január 7 főből 7 fő egyhangúlag 

elfogadta.



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

26/2016. 2016.11.08 Elnökség egyhangú (100%) szavazással felvette egyesületi tagnak: Zentai Ágnest és 

Hermann Györgyöt a Szigetmonostori Erdei Telep Szakosztályában, Németh Zsófiát a 

Természetjáró Szakosztályba.

azonnal 7 főből 7 fő egyhangúlag 

elfogadta.



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

01/2017. 2017.02.16 Elnökség egyhangúlag (100%) megválasztja Dénesné Mészáros Anitát jegyzőkönyv 

vezetőnek

azonnal 6 főből 6 fő egyhangúlag 

elfogadta

02/2017. 2017.02.16 Elnökség egyhangúlag (100%) megválasztja Gárodos Pétert és Illavszky Istvánt 

jegyzőkönyv hitelesítőknek

azonnal 6 főből 6 fő egyhangúlag 

elfogadta

03/2017. 2017.02.16 Elnökség a napirendet egyhangúlag (100%) elfogadta azonnal 6 főből 6 fő egyhangúlag 

elfogadta

04/2017. 2017.02.16 Elnökség egyhangúlag (100%) elfogadta a javaslatot, hogy a Meteor TTE anyagilag 

támogassa dr. Dénes György emléktábla avatását. A támogatás mértékét az alábbiak szerint 

állapította meg: amennyiben dr. Dénes György özvegyével való egyeztetés során lehetőség 

nyílik az emléktáblán a Meteor TTE névszerinti szerepeltetésére, abban az esetben a 

támogatás mértéke 70 eFt, amennyiben erre nincs lehetőség a támogatás mértéke: 20 eFt.

azonnal 6 főből 6 fő egyhangúlag 

elfogadta

05/2017. 2017.02.16 Elnökség egyhangúlag (100%) elfogadta az Igazgatás 2017. évi költségvetését. azonnal 6 főből 6 fő egyhangúlag 

elfogadta

06/2017. 2017.02.16 Elnökség egyhangú szavazással (100%) felvette Puszti Pétert az Egyesület rendes tagjává. azonnal 6 főből 6 fő egyhangúlag 

elfogadta

07/2017. 2017.02.16 Elnökség az előterjesztett napirendi pontban egyhangú szavazással (7 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás) az alábbi határozatot hozta: Az elnökség felszólítja az Erdei Telep vezetőségét, 

hogy tegyen meg mindent a Szennyvízkezelési Céltartalékról szóló Telepgyűlési, és 

Küldöttgyűlési határozatok betartatására. A Küldöttgyűlés Határozatát minden egyesületi 

tag köteles betartani. Az Elnökség március 15-éig tájékoztatást kér a kialakult helyzetről a 

megtett intézkedésekről, a további intézkedési tervekről, valamint a telepi kinnlévőség 

állásáról a 2015. és a 2016-os évek vonatkozásában. 2017. március 15-e után az Elnökség az 

egyesületi alapszabály és az SZMSZ adta hatáskörben jár el a szennyvízkezelési 

céltartalékot nem fizetőkkel szemben.

15.márc 7 főből 7 fő egyhangúlag 

elfogadta

08/2017. 2017.04.20 Elnökség egyhangúlag (100%) megválasztja Dénesné Mészáros Anitát jegyzőkönyv 

vezetőnek

azonnal 7 főből 7 fő egyhangúlag 

elfogadta

09/2017. 2017.04.20 Elnökség egyhangúlag (100%) megválasztja Gárdos Pétert és Lugosi Zoltánt jegyzőkönyv 

hitelesítőknek

azonnal 7 főből 7 fő egyhangúlag 

elfogadta



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

10/2017. 2017.04.20 Elnökség a napirendet egyhangúlag (100%) elfogadta. azonnal 7 főből 7 fő egyhangúlag 

elfogadta

11/2017. 2017.04.20 Elnökség egyhangúlag (100%) elfogadta, hogy az ismertetett 2016-os Egyesületi beszámoló 

legyen a Küldöttgyűlés elé terjesztve, és elfogadásra javasolja azt a Küldöttgyűlésnek

29.máj 7 főből 7 fő egyhangúlag 

elfogadta

12/2017. 2017.04.20 Elnökség 1 tartózkodással (Hazai Istvánné) elfogadta, hogy az ismertetett 2017-es 

Egyesületi költségvetés, tagdíjemelés legyen a Küldöttgyűlés elé terjesztve és elfogadásra 

javasolja azt a Küldöttgyűlésnek.

29.máj 7 főből 6 fő igen, 1 fő 

tartózkodásával 

elfogadva

13/2017. 2017.04.20 Elnökség egyhangúlag (100%) elfogadta, hogy készüljön küldöttgyűlési határozati javaslat 

az Alapszabály módosítására az Egyesületi ingatlanok elidegenítéséről.

29.máj 7 főből 7 fő egyhangúlag 

elfogadta

14/2017. 2017.04.20 Elnökség egyhangúlag (100%) elfogadta az ismertetett, Küldöttgyűlés elé terjesztendő 

határozati javaslatokat, valamint a Küldöttgyűlés időpontját, helyszínét, napirendjét.

29.máj 7 főből 7 fő egyhangúlag 

elfogadta

15/2017. 2017.04.20 Elnökség egyhangúlag (100%) döntött az előterjesztett tagfelvételi kérelmekről és felvette 

az Egyesület tagjai közé: Szirtes Mártont, Varga Vencelt, Varga Violát, Filkor Zoltánt 

Cserneczky Erzsébetet és Jándék Ilonát.

azonnal 7 főből 7 fő egyhangúlag 

elfogadta

16/2017. 2017.05.29 Elnökség egyhangúlag (100%) megválasztja Nagy Krisztinát jegyzőkönyv vezetőnek azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta.

17/2017. 2017.05.29 Elnökség egyhangúlag (100%) megválasztja Illavszky Istvánt és Lugosi Zoltánt 

jegyzőkönyv hitelesítőknek

azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta.

18/2017. 2017.05.29 Elnökség a napirendet egyhangúlag (100%) elfogadta. azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta.

19/2017. 2017.05.29 Elnökség egyhangúlag elfogadja az Alapszabály módosítás Küldöttgyűlés elé terjesztendő 

szövegszerű változatát

azonnal 9 főből 9 fő egyhangúlag 

elfogadta.



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

20/2017. 2017.06.26 Az Elnökség egyhangúlag (100%) megválasztja Dénesné Mészáros Anitát jegyzőkönyv 

vezetőnek, Lugosi Zoltánt és Illavszky Istvánt jegyzőkönyv hitelesítőknek.

azonnal 7 főből 7 fő egyhangúlag 

elfogadta

21/2017. 2017.06.26 Az Elnökség a napirendet egyhangúlag (100%) elfogadta. azonnal 7 főből 7 fő egyhangúlag 

elfogadta

22/2017. 2017.06.26 Az Elnökség 4 igen szavazattal 3 ellenszavazat mellett a 8 napos határidőt fogadta el a 

szennyvízkezelési céltartalék hátralék megfizetésére az aktuális felmondó levelekben.

04.júl 7 főből 4 fő igen 3 fő 

tartózkodásával 

elfogadta.

23/2017. 2017.06.26 Az Elnökség egyhangúlag (100%) megszavazta, hogy amennyiben a 8 napos határidőt az 

egyesület jogtanácsosa, dr. Kenéz Anna nem javasolja, úgy a 15 napos határidő legyen az 

aktuális felmondó levelekben.

04.júl 7 főből 7 fő egyhangúlag 

elfogadta

24/2017. 2017.06.26 Az Elnökség 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett (6/1) szavazati aránnyal úgy döntött, 

hogy az Egyesület és tagja által kötött - az Erdei Telepen üdülőház fenntartását lehetővé 

tevő - Használati Megállapodást rendkívüli felmondással megszünteti a Telepi SZMSZ 

11.10. pontja, valamint a Használati Megállapodás 5.1. pontja alapján Holczer Istvánné, 

Nagy Gyula, Solt Iván, Solt Ádám, és Réti Pál tagok esetében. A felmondási idő 8 vagy 15 

nap. A felmondás hatályát veszti abban az esetben, ha az érintett egyesületi tag a felmondási 

idő lejárta előtt a tartozását teljes egészében kifizeti az Egyesület számára. A felmondási idő 

eredménytelen elteltét követő napon a Használati Megállapodás felmondása hatályba lép és 

az érintett egyesületi tag használati joga megszűnik. A használati jog megszűnésével 

egyidejűleg az érintett üdülőházakban az Egyesület által biztosított közműszolgáltatást is 

meg kell szüntetni. A rendkívüli felmondást közlő levélben fel kell szólítani az érintett 

egyesületi tagot a Használati Megállapodás 5.6. pontjába foglalt, a rendkívüli felmondással 

járó azon jogkövetkezményre, amely a saját tulajdonú üdülőház Erdei Telepről való 

eltávolítását írja elő a Telepi Szervezeti és Működési Szabályzatnak megfelelően.

04.júl 7 főből 6 fő igen 1 fő

25/2017. 2017.11.29 Elnökség 6 fő jelenlétével egyhangúlag, tartózkodás nélkül elfogadja Nagy Krisztinát 

jegyzőkönyv vezetőnek

azonnal 6 főből 6 fő egyhangúlag 

elfogadta.



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

26/2017. 2017.11.29 Elnökség 6 fő jelenlétével egyhangúlag , tartózkodás nélkül elfogadta Gárdos Pétert és 

Lugosi Zoltánt jegyzőkönyv vezetőknek

azonnal 6 főből 6 fő egyhangúlag 

elfogadta.

27/2017. 2017.11.29 Elnökség 6 fő jelenlétével egyhangúlag, tartózkodás nélkül elfogadta a kiküldött napirendi 

pontokat az alábbi kiegészítésekkel: -Tagfelvétel, -Klubélet az épületben

azonnal 6 főből 6 fő egyhangúlag 

elfogadta.

28/2017. 2017.11.29 Elnökség 6 fő jelenlétével egyhangúlag, tartózkodás nélkül elfogadja a Barlangkutató és 

Természetjáró Szakosztályok tagfelvételi kérelmét

azonnal 6 főből 6 fő egyhangúlag 

elfogadta.

29/2017. 2017.11.29 Elnökség 6 fő jelenlétével, tartózkodás nélkül elfogadja Dénesné Mészáros Anita s és Nagy 

Krisztina részére a 13. havi bér kifizetését.

december eleje 6 főből 6 fő egyhangúlag 

elfogadta.

30/2017. 2017.11.29 Elnökség 6 fő jelenlétével, tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta, hogy a Vízalatti 

Barlangkutató Szakosztály részére menjen ki egy hivatalos levél, illletve a honlapon jelenjen 

meg egy hirdetménye

azonnal 6 főből 6 fő egyhangúlag 

elfogadta.



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

01/2018. 2018.02.21 Elnökség egyhangúlag, tartózkodás nélkül elfogadja Nagy Krisztinát jegyzőkönyv vezetőnek azonnal 8 főből 6 fő egyhangúlag 

elfogadta.

02/2018. 2018.02.21 Elnökség egyhangúlag, tartózkodás nélkül elfogadta Solt Évát és Dr. Végh Zsoltot 

jegyzőkönyv hitelesítőknek

azonnal 8 főből 8 fő egyhangúlag 

elfogadta.

03/2018. 2018.02.21 Elnökség egyhangúlag, tartózkodás nélkül elfogadta a kiküldött napirendi pontokat (2.sz. 

melléklet)

azonnal 8 főből 8 fő egyhangúlag 

elfogadta.

04/2018. 2018.02.21 Elnökség 6 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadja az Igazgatás 2017. évi beszámolóját 

és 2018. évi költségvetését.

azonnal 6 igen, 1 nem, 1 

tartózkodás mellett 

elfogadta.

05/2018. 2018.02.21 Elnökség egyhangúlag, tartózkodás nélkül elfogadta, hogy minden szakosztály jelöljön ki 1 

főt jelölőbizottsági tagként 2018.III.31-ig.

2018.03.31 8 főből 8 fő egyhangúlag 

elfogadta.

06/2018. 2018.04.04 Elnökség egyhangúlag, tartózkodás nélkül elfogadja Nagy Krisztinát jegyzőkönyv vezetőnek azonnal 6+1 fő igen szavazattal 

egyhangúlag elfogadva.

07/2018. 2018.04.04 Elnökség egyhangúlag, tartózkodás nélkül elfogadja Lugosi Zoltánt és Auer Pétert 

jegyzőkönyv hitelesítőknek

azonnal 6+1 fő igen szavazattal 

egyhangúlag elfogadva.

08/2018. 2018.04.04 Elnökség egyhangúlag, tartózkodás nélkül elfogadja a kiküldött napirendi pontokat (2.sz. 

melléklet)

azonnal 6+1 fő igen szavazattal 

egyhangúlag elfogadva.

09/2018. 2018.04.04 Elnökség egyhangúlag, tartózkodás nélkül megszavazza, hogy a megtárgyalt 2017. évi 

pénzügyi beszámoló a Küldöttgyűlés elé terjeszthető és elfogadásra javasolja azt.

2018.05.28 6+1 fő igen szavazattal 

egyhangúlag elfogadva.



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

10/2018. 2018.04.04 Elnökség egyhangúlag, tartózkodás nélkül megszavazza, hogy a megtárgyalt Közhasznúsági 

jelentés, az elfogadott kiegészítéssel egybe szerkesztett formában, a Küldöttgyűlés elé 

terjeszthető, és elfogadásra javasolja azt.

2018.05.28 6+1 fő igen szavazattal 

egyhangúlag elfogadva.

11/2018. 2018.04.04 Elnökség egyhangúlag, tartózkodás nélkül megszavazza, hogy az Egyesület megtárgyalt 

2018. évi költségvetése a Küldöttgyűlés elé terjeszthető, és hogy elfogadásra javasolja azt.

2018.05.28 6+1 fő igen szavazattal 

egyhangúlag elfogadva.

12/2018. 2018.04.04 Elnökség 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadja a 2019-es tagdíjak mértékére tett 

javaslat Küldöttgyűlés elé terjesztését

2018.05.28 5 igen, 1 nem, 0 

tartózkodás mellett 

elfogadva

13/2018. 2018.04.04 Elnökség egyhangúlag, tartózkodás nélkül megszavazza, hogy az egyesület 

szakosztályvezetőit bízza meg a jelölőbizottsági tagsággal, név szerint: Lugosi Zoltánt, Solt 

Évát, Kuháriné Harum Ágnest, Dr. Végh Zsoltot és Farkas Viktor Mátyást.

2018.05.28 6+1 fő igen szavazattal 

egyhangúlag elfogadva.

14/2018. 2018.04.04 Elnökség egyhangúlag, tartózkodás nélkül elfogadja, hogy a Küldöttgyűlés 2.sz. határozati 

javaslata a szennyvízkezelési céltartalék 2017. évi képzéséről bent marad a határozati 

javaslatok között

2018.05.28 6+1 fő igen szavazattal 

egyhangúlag elfogadva.

15/2018. 2018.04.04 Elnökség egyhangúlag, tartózkodás nélkül elfogadja a Küldöttgyűlés 2.sz. határozati 

javaslatának kiegészítését azzal, hogy a szennyvízkezelési céltartalék összegénél bekerül 

nemcsak az, hogy mennyivel emelkedik az összeg, hanem, hogy mennyi lett összesen. Illetve 

módosító határozati javaslatokat még bármikor lehet tenni a Küldöttgyűlésig.

2018.05.28 6+1 fő igen szavazattal 

egyhangúlag elfogadva.

16/2018. 2018.04.04 Elnökség egyhangúlag, tartózkodás nélkül elfogadja, hogy a Küldöttgyűlés napirendjébe 

kerüljön be a levezető elnök, a mandátumvizsgáló, szavazatszámláló bizottság 

megválasztása, illetve jelölőbizottság beszámolója

2018.05.28 6+1 fő igen szavazattal 

egyhangúlag elfogadva.



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

17/2018. 2018.04.04 Elnökség egyhangúlag, tartózkodás nélkül elfogadja a horányi telepgyűlés által elfogadásra 

javasolt alábbi tagok felvételét: Gémes Zsófia, Pásztor Tibor, Dobozi Kató, Takács Marcell, 

Takács Dániel

azonnal 6+1 fő igen szavazattal 

egyhangúlag elfogadva.

18/2018. 2018.11.21 Elnökség egyhangúlag tartózkodás nélkül elfogadja Nagy Krisztinát jegyzőkönyv vezetőnek azonnal 8 igen, tartózkodás 

nélkül elfogadva.

19/2018. 2018.11.21 Elnökség egyhangúlag, tartózkodás nélkül elfogadja jegyzőkönyv hitelesítőknek Bánvölgyi 

Györgyöt és Dr. Bán Lászlót

azonnal 8 igen, tartózkodás 

nélkül elfogadva.

20/2018. 2018.11.21 Elnökség egyhangúlag, tartózkodás nélkül elfogadja az előzetesen kiküldött napirendi 

pontokat

azonnal 8 igen, tartózkodás 

nélkül elfogadva.

21/2018. 2018.11.21 Elnökség egyhangúlag, tartózkodás nélkül elfogadja a napirendi pontok sorrendjének 

módosítására tett javaslatot

azonnal 8 igen, tartózkodás 

nélkül elfogadva.

22/2018. 2018.11.21 Elnökség 7 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadja a javaslatot az ügyvezető és az 

adminisztrátor idei munkájának elismeréseként, hogy egy 13. havi bruttó bérben részesíti 

őket.

dec.eleje 7 igen, 1 tartózkodás 

mellett elfogadva.

23/2018. 2018.11.21 Elnökség egyhangúlag, tartózkodás nélkül elfogadja, hogy a tagfelvételre javasolt 8 főről 

egyben döntsön az Elnökség

azonnal 8 igen, tartózkodás 

nélkül elfogadva.

24/2018. 2018.11.21 Elnökség 8 egyhangú szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja a tagfelvételeket. azonnal 8 igen, tartózkodás 

nélkül elfogadva.



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

01/2019. 2019.02.13 Elnökség egyhangúlag, tartózkodás nélkül elfogadja Nagy Krisztinát jegyzőkönyv vezetőnek azonnal 9 főből 9 fő 

egyhangúlag, tartózkodás 

nélkül elfogadta.

02/2019. 2019.02.13 Elnökség egyhangúlag, tartózkodás nélkül elfogadja jegyzőkönyv hitelesítőknek Auer Pétert 

és Solt Évát

azonnal 9 főből 9 fő 

egyhangúlag, tartózkodás 

nélkül elfogadta.

03/2019. 2019.02.13 Elnökség egyhangúlag, tartózkodás nélkül elfogadta az előzetesen kiküldött napirendi 

pontokat (2.sz. melléklet)

azonnal 9 főből 9 fő 

egyhangúlag, tartózkodás 

nélkül elfogadta.

04/2019. 2019.02.13 Elnökség egyhangúlag, tartózkodás nélkül elfogadja a Szigetmonostori Erdei Telep, Telepi 

Tanács javaslatát. Célszerűnek látja a jelenlegi használati megállapodások felülvizsgálatát. 

Az elnökség jelen határozatával elindítja ezt a folyamatot. Az Elnökség megbízza a TT-t, 

hogy a Gödi Fészek képviselőit bevonva koordinálja a használati megállapodás 

felülvizsgálatának folyamatát, és egy új használati megállapodás előzetes tervezetének 

kidolgozását, és felkéri a TT-t, hogy annak elveit, javaslatként terjessze az Elnökség elé

azonnal 9 főből 9 fő 

egyhangúlag, tartózkodás 

nélkül elfogadta.

05/2019. 2019.02.13 Elnökség egyhangúlag, tartózkodás nélkül elfogadja, hogy az Igazgatás 2018. évi 

beszámolóját és a 2019. évi költségvetését a Küldöttgyűlés elé terjeszti elfogadásra.

azonnal 9 főből 9 fő 

egyhangúlag, tartózkodás 

nélkül elfogadta.

06/2019. 2019.05.09 Elnökség egyhangúlag, tartózkodás nélkül elfogadja Dénesné Mészáros Anitát jegyzőkönyv 

vezetőnek

azonnal 6 főből, 6 fő 

egyhangúlag, tartózkodás 

nélkül elfogadta.

07/2019. 2019.05.09 Elnökség egyhangúlag, tartózkodás nélkül elfogadja jegyzőkönyv hitelesítőknek Bánvölgyi 

Györgyöt és Solt Évát

azonnal 6 főből, 6 fő 

egyhangúlag, tartózkodás 

nélkül elfogadta.



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

08/2019. 2019.05.09 Elnökség egyhangúlag, tartózkodás nélkül elfogadja az előzetesen kiküldött napirendi 

pontokat (2.sz. melléklet)

azonnal 6 főből, 6 fő 

egyhangúlag, tartózkodás 

nélkül elfogadta.

09/2019. 2019.05.09 Elnökség egyhangúlag, tartózkodás nélkül megszavazza, hogy a megtárgyalt Közhasznúsági 

jelentés a Küldöttgyűlés elé terjeszthető, és elfogadásra javasolja azt.

azonnal 6 főből, 6 fő 

egyhangúlag, tartózkodás 

nélkül elfogadta.

10/2019. 2019.05.09 Elnökség egyhangúlag, tartózkodás nélkül megszavazza, hogy a 2018. évi egyesületi 

beszámoló a Küldöttgyűlés elé terjeszthető, és elfogadásra javasolja azt.

azonnal 6 főből, 6 fő 

egyhangúlag, tartózkodás 

nélkül elfogadta.

11/2019. 2019.05.09 Elökség egyhangúlag, tartózkodás nélkül megszavazza, hogy a 2019. évi költségvetés a 

Küldöttgyűlés elé terjeszthető, és elfogadásra javasolja azt.

azonnal 6 főből, 6 fő 

egyhangúlag, tartózkodás 

nélkül elfogadta.

12/2019. 2019.05.09 Elnökség 5 ige, 1 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadja a 2020. évi tagdíjak mértékére tett 

javaslatot – miszerint az éves rendes tagdíj: 5.500.-Ft-ra, a kedvezményes tagdíj: 3.000.-Ft-

ra változzon – Küldöttgyűlés elé terjesztését.

azonnal 6 főből, 6 fő 

egyhangúlag, tartózkodás 

nélkül elfogadta.

13/2019. 2019.05.09 Elnökség egyhangúlag, tartózkodás nélkül megszavazza a 2019. évi rendes Küldöttgyűlés 

időpontját, meghívóját, napirendjét és határozati javaslatait.

azonnal 6 főből, 6 fő 

egyhangúlag, tartózkodás 

nélkül elfogadta.

14/2019. 2019.05.09 Elnökség egyhangúlag, tartózkodás nélkül felveszi az Egyesület tagjai közé: Horváth Istvánt 

és Horváth Istvánnét.

azonnal 6 főből, 6 fő 

egyhangúlag, tartózkodás 

nélkül elfogadta.



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

15/2019. 2019.05.09 Elnökség egyhangúlag, tartózkodás nélkül megszavazza, hogy felkéri Szekeres Gábor 

elnököt, hogy koordinálja a Használati megállapodás felülvizsgálatát jelenleg elvállaló 

jogászok munkáját, határidő tekintetében.

azonnal 6 főből, 6 fő 

egyhangúlag, tartózkodás 

nélkül elfogadta.

01/2019. 2019.10.30 Elnökség egyhangúlag, tartózkodás nélkül elfogadja a következő határozatot: A Meteor TTE 

Elnöksége elismerését és köszönetét fejezi ki Dr, Kenéz Anna ügyvédnek, az egyesület 

jogtanácsosának és jogi képviselőjének, a Szigetmonostori Erdei Telep szennyvízkezelési 

céltartalék perben kifejtett eredményes előkészítő munkájáért, és a Kúria ítéletében elért 

fontos eredményéért.

azonnal 7 főből 7 fő 

egyhangúlag, tartózkodás 

nélkül elfogadta.

02/2019. 2019.10.30 Elnökség 6 igen, 1 tartózkodással köszönetét és elismerését fejezi ki Szekeres Gábor 

elnöknek a szennyvízkezelési céltartalék ügyében tett hathatós munkájáért, kitartásáért és az 

eredményekért.

azonnal 7 főből, 6 igen, 1 

tartózkodással elfogadva.

03/2019. 2019.10.30 Elnökség egyhangúlag, tartózkodás nélkül elfogadja Szrakity Mariann, Vaskó-Szrakity 

Márk, Vaskó András, Nagy Nina, Rév Szilvia egyesületi tagként való felvételét.

azonnal 7 főből 7 fő 

egyhangúlag, tartózkodás 

nélkül elfogadta.

04/2019. 2019.10.30 Elnökség egyhangúlag, tartózkodás nélkül elfogadja a következő Elnökségi Ülés időpontját: 

2019. november 20.

azonnal 7 főből 7 fő 

egyhangúlag, tartózkodás 

nélkül elfogadta.

05/2019. 2019.10.30 Elnökség egyhangúlag, tartózkodás nélkül elfogadja, hogy elkezdünk a B-Y. Ecoline céggel 

a szerződésről tárgyalni, erre az Elnököt és az ügyvezetőt hatalmazza fel, de a 

szerződéstervezetet az Elnökség is átnézi aláírás előtt. Első lépésként Solt Évával együtt 

mennek el a céghez, és majd közösen dolgoznak az átadás-átvételen.

azonnal 7 főből 7 fő 

egyhangúlag, tartózkodás 

nélkül elfogadta.

06/2019. 2019.10.30 Elnökség 6 igen, 1 tartózkodással elismerését és köszönetét fejezi ki Solt Évának az 

Egyesületben végzett könyvelési munkájáért.

azonnal 7 főből 6 igen, 1 

tartózkodással elfogadva.



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

08/2019. 2019.10.30 Elnökség egyhangúlag, tartózkodás nélkül elfogadja, hogy a Küldöttgyűlés elé terjeszti 

Szekeres Gábor 2020.01.01-től való díjazását.

küldöttgyűlés 7 főből 7 fő 

egyhangúlag, tartózkodás 

nélkül elfogadta.



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

01/(2020.05

.25.)

2020.05.25 Elnökség egyhangúlag, tartózkodás nélkül megszavazza, hogy az Egyesület sporttelepein 

lévő magán tulajdonú építményekkel kapcsolatban csak úgy köthető érvényes adás-vételi 

szerződés, amennyiben a szerződés tartalmazza, hogy az adás-vétel csak az egyesület 

elővásárlási jogáról való lemondása esetén lép életbe. Az eladó kötelessége tájékoztatni a 

Telepvezetőket/Meteor TTE-t az adás-vételről, a vevőt pedig az egyesület és a telepek 

szabályzatairól.

azonnal 7 főből 7 fő 

egyhangúlag, tartózkodás 

nélkül elfogadta.

02/(2020.05

.25.)

2020.05.25 Az Elnökség egyhangúlag, tartózkodás nélkül megszavazza, hogy készüljön a 

háztulajdonosok, telepvezetők számára egy olyan tájékoztató szöveg, amiben minden olyan 

fontos tudnivaló szerepel, ami releváns egy ház adás-vételével kapcsolatban, és a vevő 

tudomására kell hozni az adás-vétel előtt.

azonnal 7 főből 7 fő 

egyhangúlag, tartózkodás 

nélkül elfogadta.

03/(2020.05

.25.)

2020.05.25 Az Elnökség jelen lévő tagjai egyhangúlag 7 igen szavazattal, az elnökségi további két tagja 

1 írásos igen szavazattal, és 1 írásban jelzett tartózkodás mellett megszavazza, hogy az 

Egyesület éljen az elővásárlási jogával a Gödi Fészek 29-es sz. házának adás-vételével 

kapcsolatban. A döntés a Gödi Fészek képviselőivel egyeztetésre került, az anyagi terhet a 

Gödi Fészek szakosztály viseli.

azonnal 7 főből 7 fő 

egyhangúlag, tartózkodás 

nélkül elfogadta.

04/(2020.05

.25.)

2020.05.25 Az Elnökség egyhangúlag támogatja, hogy az épülettulajdonos által a Gödi Fészeknek 

ajándékozott 14. sz. házat a szakosztály tovább ajándékozza az általa kiválasztott új 

tulajdonosnak. Az ajándékozást megfelelő jogi iratban kell rögzíteni.

azonnal 7 főből 7 fő 

egyhangúlag, tartózkodás 

nélkül elfogadta.

01/(2020.07

.13.)

2020.07.13 Elnökség egyhangúlag, tartózkodás nélkül elfogadja Király Hunor, Galácz Anna egyesületi 

tagként való felvételét a Szigetmonostori Erdei Telep szakosztályba.

azonnal 7 főből 7 fő 

egyhangúlag, tartózkodás 

nélkül elfogadta.

01/(2020.09

.03.)

2020.09.03 Az Elnökség egyhangúlag, 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja 

az előzetesen kiküldött napirendet.

azonnal 8 főből 8fő egyhangúlag, 

tartózkodás nélkül 

elfogadta

02/(2020.09

.03.)

2020.09.03 Az Elnökség egyhangúlag, 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja, 

hogy a tagfelvételt kérők felvételéről egyben szavazzon az Elnökség.

azonnal 8 főből 8fő egyhangúlag, 

tartózkodás nélkül 

elfogadta



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

03/(2020.09

.03.)

2020.09.03 Az Elnökség egyhangúlag, 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja 

a 3. sz. mellékletben megjelölt tagok felvételét.

azonnal 8 főből 8fő egyhangúlag, 

tartózkodás nélkül 

elfogadta

04/(2020.09

.03.)

2020.09.03 Elnökség 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett ellenszavazat nélkül jóváhagyja az 

előterjesztett ügyviteli szoftver megrendelését, azzal a kiegészítéssel és feltétellel, hogy az 

akkor rendelhető meg és olyan formában, amit a Szigetmonostori Erdei Telep által kijelölt 

szakértő képviselők is elfogadnak.

feltétel 

beálltával

8 főből 7igen 

szavazattal, 1 

tartózkodás mellett 

elfogadta

05/(2020.09

.03.)

2020.09.03 Elnökség 1 igen, 4 nem szavazat és 3 tartózkodás mellett nem fogadja el Hazai Istvánné 

javaslatát, miszerint az elnökség Szekeres Gábor részére költségtérítés, és évi egyszeri 

jutalom megítélését javasolja a küldöttgyűlésnek.

azonnal 8 főből 1 igen, 4 nem 

szavazattal, 3 

tartózkodás mellett nem 

fogadta el

06/(2020.09

.03.)

2020.09.03 Elnökség 5 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, hogy az elnökség azzal 

az előterjesztéssel éljen a Küldöttgyűlés felé, hogy az egyesület elnökének havi bruttó 

96.000,Ft- tiszteletdíj kerüljön megállapításra, a 2020-as évben 6 hónapi időtartamra.

azonnal 8 főből 5 igen, 1 nem 

szavazattal, 2 

tartózkodás mellett 

elfogadta

07/(2020.09

.03.)

2020.09.03 Az Elnökség 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül megszavazta, 

hogy az Igazgatás 2019. évi beszámolóját és 2020. évi költségvetését az előterjesztett módon 

a Küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja.

azonnal 9 főből 8 igen 

szavazattal, 1 

tartózkodás mellett 

elfogadta

08/(2020.09

.03.)

2020.09.03 Az Elnökség egyhangúlag, 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

megszavazta, hogy az Egyesület 2019. évi beszámolóját és Közhasznúsági jelentését az 

előterjesztett módon a Küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja.

azonnal 9 főből 9fő egyhangúlag, 

tartózkodás nélkül 

elfogadta

09/(2020.09

.03.)

2020.09.03 Elnökség 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül megszavazta, hogy 

az egyesület 2020. évi költségvetését az előterjesztett módon a Küldöttgyűlésnek 

elfogadásra javasolja.

azonnal 9 főből 8 igen 

szavazattal, 1 

tartózkodás mellett 

elfogadta



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

10/(2020.09

.03.)

2020.09.03 Elnökség 3 igen, 3 nem, 3 tartózkodással nem fogadja el azt a módosító javaslatot, miszerint 

a Küldöttgyűlés elé a következő javaslatot terjessze az elnökség: 2021-ben a teljes áru tagdíj 

6.000.-,Ft a kedvezményes tagdíj 3.000.-Ft.

azonnal 9 főből 3 igen 

szavazattal, 3 nem, és 3 

tartózkodás mellett nem 

fogadta el

11/(2020.09

.03.)

2020.09.03 Elnökség 3 igen, 4 nem, 2 tartózkodással nem fogadja el azt a javaslatot, miszerint a 

Küldöttgyűlés elé a következő javaslatot terjessze az elnökség: 2021-ben a teljes áru tagdíj 

6.000.-, a kedvezményes tagdíj 3.500.-Ft legyen.

azonnal 9 főből 3 igen 

szavazattal, 4 nem, és 2 

tartózkodás mellett nem 

fogadta el

12/(2020.09

.03.)

2020.09.03 Elnökség 6 igen, 1 nem, 2 tartózkodással megszavazta, hogy a Küldöttgyűlés elé a 

következő javaslatot terjessze az elnökség: a teljes áru tagdíj 6.000.-Ft, a kedvezményes áru 

tagdíj 3.000.-Ft legyen 2021-ben.

azonnal 9 főből 6 igen 

szavazattal, 1 nem, és 2 

tartózkodás mellett 

elfogadta

01/(2020.09

.16.)

2020.09.16 Az elnökség egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja 

az előzetesen kiküldött napirendet.

azonnal 7 főből 7 fő 

egyhangúlag, tartózkodás 

nélkül elfogadta.

02/(2020.09

.16.)

2020.09.16 Az elnökség egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

megszavazza Farkas Tamás tagfelvételét.

azonnal 7 főből 7 fő 

egyhangúlag, tartózkodás 

nélkül elfogadta.

03/(2020.09

.16.)

2020.09.16 Az elnökség egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

megszavazza Borbély Csaba tagfelvételét.

azonnal 7 főből 7 fő 

egyhangúlag, tartózkodás 

nélkül elfogadta.

04/(2020.09

.16.)

2020.09.16 Az Elnökség egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, 

hogy azt terjeszti a küldöttgyűlés elé: a határozati javaslatban felvetett szabályozás ebben a 

formában ne az Alapszabályban kerüljön szabályozásra.

azonnal 7 főből 7 fő 

egyhangúlag, tartózkodás 

nélkül elfogadta.



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

05/(2020.09

.16.)

2020.09.16 Az Elnökség egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta 

azt a javaslatot, hogy az elnökségi határozatok elektronikus közzétételének határideje az 

elnökségi jegyzőkönyv hitelesítésétől számított két hét legyen.

azonnal 7 főből 7 fő 

egyhangúlag, tartózkodás 

nélkül elfogadta.

06/(2020.09

.16.)

2020.09.16 Az Elnökség 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül elfogadta, 

hogy az Alapszabály IX/1 pontjának alábbi módosítását javasolja a Küldöttgyűlésnek:                                                                                                 

„1. Az egyesület honlapján (www.meteortte.hu) közzé kell tenni az egyesület nyilvános 

adatait és dokumentumait, az erre vonatkozó mindenkori jogszabályok rendelkezéseinek 

megfelelően. 1.a. A Küldöttgyűlés és az Elnökség határozatai az egyesület tagjai számára 

nyilvánosak, az Egyesület hivatalos helyiségében megtekinthetők, valamint azokat az 

Egyesület erre a célra létrehozott elektronikus tárhelyén közzé kell tenni (kihirdetni), az 

érintettekkel pedig az Ügyvezető köteles, igazolható módon (ajánlott levélben), írásban 

közölni.

azonnal 7 főből 6 fő igen 

szavazattal, 1 fő 

tartózkodása mellett 

elfogadta.

07/(2020.09

.16.)

2020.09.16 Az Elnökség egyhangúlag 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül azt a 

határozatot hozta, hogy az elnökség a 2020.09.24-i küldöttgyűlésen, előkészítettség 

hiányában nem javasolja tárgyalni Rév Endre: Tagság felmondásáról tagdíjfizetés 

elmaradása esetén témában beterjesztett határozati javaslatát. Az elnökség vállalja, hogy a 

következő küldöttgyűlésre előkészít egy SZMSZ módosításai javaslatot, ami tartalmilag arra 

irányul, hogy két éves nem fizetés után megszüntetjük a tagsági jogviszonyt, és ennek 

szövegszerű megfogalmazására az egyesület jogászát kéri fel.

azonnal 7 főből 7 fő 

egyhangúlag, tartózkodás 

nélkül elfogadta.

08/(2020.09

.16.)

2020.09.16 Az elnökség 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavat nélkül, egyhangúlag elfogadta, 

hogy az alábbi két alternatív javaslatot terjessze a küldöttgyűlés elé:           1. a viharkárok 

költségeinek enyhítésére mindkét telep kapjon egyszeri, vissza nem térítendő támogatást az 

Igazgatás tartalékának terhére a következők szerint: Gödi Fészek 1,5 millió forint, 

Szigetmonostori Erdei Telep 1,5 millió forint;                          2. a viharkárok költségeinek 

enyhítésére mindkét telep kapjon egyszeri, vissza nem térítendő támogatást az Igazgatás 

tartalékának terhére a következők szerint: Gödi Fészek 1,2 millió forint, Szigetmonostori 

erdei Telep 1,8 millió forint.

azonnal 7 főből 7 fő 

egyhangúlag, tartózkodás 

nélkül elfogadta.



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

09/(2020.09

.16.)

2020.09.16 Az elnökség 6 igen szavazattal egy tartózkodás mellett, ellenszavazta nélkül elfogadta, hogy 

a küldöttgyűlésnek azt javasolja, az egyesületi tartalék terhére történő egyszeri támogatás 

felső határát összességében 3 millió forintban határozza meg.

azonnal 7 főből 6 fő igen 

szavazattal, 1 fő 

tartózkodása mellett 

elfogadta.

10/(2020.09

.16.)

2020.09.16 Az elnökség 1 igen szavazattal, 5 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett elvetette a befizetés 

arányai szerinti támogatást javasló indítványt.

azonnal 7 főből 1 fő igen 

szavazattal, 5 nem 

szavazttal, 1 fő 

tartózkodása mellett nem 

fogadta el.

11/(2020.09

.16.)

2020.09.16 Az elnökség egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, 

hogy felkéri a Gödi Fészek vezetőségét: vizsgálja meg a Gödi Fészek egészére vonatkozó 

vagyonbiztosítás megkötésének lehetőségeit, szerezzen be árajánlatokat, és erről számoljon 

be az elnökségnek legkésőbb 2020. év végéig;                                                                                 

vizsgálja meg a Gödi Fészek költségvetésében fennálló tartalék összegét, és tegyen 

javaslatot annak célszerű mértékére, amely elegendő a szakosztály biztonságos 

gazdálkodásához, és erről számoljon be az elnökségnek legkésőbb 2020. év végéig.

azonnal 7 főből 7 fő 

egyhangúlag, tartózkodás 

nélkül elfogadta.

01/(2020.10

.02.)

2020.10.02 Az elnökség egyhangúlag, 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja 

az előzetesen kiküldött napirendet: Az Elnökség álláspontjának kialakítása a 

küldöttgyűlésen való részvétel lehetőségeiről (személyes megjelenés, és/vagy elektronikus 

úton való csatlakozás) vagy esetleg a 2020-as Küldöttgyűlés elhalasztása a járvány utáni 

időszakra.A szennyvízkezelési céltartalék számla rendelkezési jogához kapcsolódó 

határozati javaslat megvitatása (3.sz. határozati javaslat)

azonnal 8 főből 8fő egyhangúlag, 

tartózkodás nélkül 

elfogadta

02/(2020.10

.02.)

2020.10.02 Az elnökség egyhangúlag, 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

megszavazza, hogy az egyesület évi rendes küldöttgyűlésén személyesen és online 

bejelentkezés útján is részt lehessen venni. Az online-részvétel feltétele a videóval történő 

bejelentkezés.

azonnal 8 főből 8fő egyhangúlag, 

tartózkodás nélkül 

elfogadta

03/(2020.10

.02.)

2020.10.02 Az elnökség egyhangúlag, 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

megszavazza, hogy a telepgyűlés határozatával szó szerint megegyező, 3 sz. határozati 

javaslatot terjessze a küldöttgyűlés elé elfogadásra.

azonnal 8 főből 8fő egyhangúlag, 

tartózkodás nélkül 

elfogadta



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

04/(2020.10

.02.)

2020.10.02 Az elnökség egyhangúlag, 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, 

hogy nem támogatja a küldöttgyűlés felé Rév Endre szennyvízkezelési céltartalék számla 

rendelkezési jogával kapcsolatban benyújtott határozati javaslatának elfogadását.

azonnal 8 főből 8fő egyhangúlag, 

tartózkodás nélkül 

elfogadta

05/(2020.10

.02.)

2020.10.02 Az elnökség 1 igen és 6 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elvetette, hogy a 

szennyvízkezelési alszámlára közvetlen befizetést lehessen teljesíteni.

azonnal 8 főből 1 fő igen, 6 fő 

nem szavazattal, 1 

tartózkodás mellett nem 

fogadta el

06/(2020.10

.02.)

2020.10.02 Az elnökség 7 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett megszavazta, hogy Rév Endre 

4.sz.módosított határozati javaslatának elfogadását nem támogatja. Rév Endre 8. sz. 

módosított határozati javaslatával kapcsolatban fenntartja korábbi álláspontját, 

előkészítettség hiányában nem javasolja tárgyalni a küldöttgyűlésnek.

azonnal 8 főből 7 fő igen 

szavazattal, 1 

tartózkodás mellett 

elfogadta

01/(2020.11

.05.)

2020.11.05 Az elnökség egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja 

az előzetesen kiküldött napirendet.

azonnal 7 főből 7 fő 

egyhangúlag, tartózkodás 

nélkül elfogadta.

02/(2020.11

.05.)

2020.11.05 Az elnökség egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

megszavazza Márton Péter tagfelvételét (Szigetmonostori Erdei Telep).

azonnal 7 főből 7 fő 

egyhangúlag, tartózkodás 

nélkül elfogadta.

03/(2020.11

.05.)

2020.11.05 Az elnökség egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

megszavazza az Igazgatás dolgozóinak előterjesztett 2020. évi jutalmát.

azonnal 7 főből 7 fő 

egyhangúlag, tartózkodás 

nélkül elfogadta.



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

01/(2021.02

.15.)

2021.02.15 Az elnökség egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja 

az előzetesen kiküldött napirendet 1. Igazgatás 2020. évi beszámolója, 2021. évi 

költségvetése; 2. SZJA 1% bevétel; 3. 2021. évi küldöttgyűlés előkészítésének ütemterve; 4. 

Tagfelvétel; 5. Egyebek

azonnal 7 főből 7 fő 

egyhangúlag, tartózkodás 

nélkül elfogadta.

02/(2021.02

.15.)

2021.02.15 Az elnökség egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja 

az Igazgatás előterjesztett 2021. évi költségvetését.

azonnal 7 főből 7 fő 

egyhangúlag, tartózkodás 

nélkül elfogadta.

03/(2021.02

.15.)

2021.02.15 Az elnökség egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

megszavazza, hogy a Meteor TTE számára felajánlott SZJA 1 % összeg felhasználására 

vonatkozóan 2021-től kezdve új rendszert hoz létre, amelyet elfogadásra javasol az 

egyesület küldöttgyűlésének. Eszerint az SZJA 1% felajánlásból befolyó összegről minden 

évben belső, szakosztályok számára kiírt pályázati rendszere keretében dönt az elnökség. A 

2021-es, kezdő évben két pályázatot lehet benyújtani: egyet a 2021-ben, és egyet a 2022-ben 

felhasználható felajánlásra vonatkozóan, amelyről az elnökség két hét múlva tartandó ülésén 

hoz döntést.

azonnal 7 főből 7 fő 

egyhangúlag, tartózkodás 

nélkül elfogadta.

04/(2021.02

.15.)

2021.02.15 Az elnökség egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

megszavazta, hogy a 02/2021(02.15) sz. határozatban szereplő döntés időpontja két hétről 1 

hónapra változzon, azaz a pályázatokról az egy hónap múlva, március közepére tervezett 

elnökségi ülésen szülessen döntés, ezzel egyidejűleg a pályázatok beadására is 1 hónap áll 

rendelkezésre.

azonnal 7 főből 7 fő 

egyhangúlag, tartózkodás 

nélkül elfogadta.

05/(2021.02

.15.)

2021.02.15 Az elnökség egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 

2021. évi küldöttgyűlés előkészítésének időtervét, a következő elnökségi ülés napirendjére 

vonatkozó (pályázat elbírálás) kiegészítéssel.

azonnal 7 főből 7 fő 

egyhangúlag, tartózkodás 

nélkül elfogadta.



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

01/2021(03.

25.)

2021.03.25 Az elnökség egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja 

az előzetesen kiküldött napirendet:1. Meteor TTE 2020-as közhasznúsági jelentés 

megvitatása 2. Meteor TTE 2021-es, előzetes egyesületi költségvetésének áttekintése 3. 

Tagsági jogviszony megszüntetése 2 éves tagdíj nem fizetés esetén, eljárás megvitatása 

Alapszabály rendelkezése alapján. Tagdíjbehajtás aktuális állása. 4. Elnökségi és 

küldöttgyűlési jegyzőkönyvek közzétételi határideje 5. Tagfelvétel 6. Egyebek

azonnal 7 főből 7 fő 

egyhangúlag, tartózkodás 

nélkül elfogadta.

02/2021(03.

25.)

2021.03.25 Az Elnökség egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

megszavazta, hogy az Egyesület 2020. évi Közhasznúsági jelentését az előterjesztett módon 

a Küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja. 

azonnal 7 főből 7 fő 

egyhangúlag, tartózkodás 

nélkül elfogadta.

03/2021(03.

25.)

2021.03.25 Az elnökség egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

megszavazta, a határozati javaslathoz érkezett módosítási javaslatot.

azonnal 7 főből 7 fő 

egyhangúlag, tartózkodás 

nélkül elfogadta.

04/2021(03.

25.)

2021.03.25 Az elnökség egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, 

hogy a tagsági jogviszony felmondásával kapcsolatos eljárásrendet elnökségi határozat 

formájában szabályozza.

azonnal 6 főből 6 fő 

egyhangúlag, tartózkodás 

nélkül elfogadta.



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

05/2021(03.

25.)

2021.03.25 Az elnökség egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

Egyesület Alapszabálya VIII. fejezetének 6. pontja végrehajtása érdekében az alábbi 

határozatot hozza:Az Elnök és az Ügyvezető minden évben az Alapszabályban megjelölt 

fizetési határidő leteltét követő 60 napon belül felszólító levelet küld azon tag részére, aki 

két egymást követő évben a második év szeptember 30. napjáig sem tett eleget a 

tagdíjfizetési kötelezettségének, és erről az egyesület elnökségét értesíti az érintett tag 

nevének megjelölésével. Az érintett tag kézbesítési címére küldött felszólító levélben fel kell 

hívni az érintett tagot, hogy az elmaradt fizetési kötelezettségének további 15 napon belül 

tegyen eleget akként, hogy a tartozását fizesse be az Egyesület bankszámlájára. A levélnek 

tartalmaznia kell a fizetési kötelezettség elmulasztásának lehetséges jogkövetkezményeit (a 

követelés érvényesítése, felmondás, kizárás) is. A felszólító levél kiküldéséről az Ügyvezető 

tájékoztatja az Elnökséget, és figyelemmel kíséri, hogy az érintett tag a felszólításnak 

határidőben eleget tett-e. Amennyiben a határidő eredménytelenül telik el, úgy Ügyvezető 

erről a határidőt leteltét követő hónap 20-ik napjáig tájékoztatja az Elnökséget. Az Elnök a 

tájékoztatást követő első elnökségi ülés napirendjébe köteles felvenni az érintett tag tagsági 

viszonyának felmondását. Az Ügyvezető az érintett tag felmondását tárgyaló elnökségi ülést 

megelőzően köteles ellenőrizni, hogy az érintett tag a fizetési kötelezettségét teljesítette-e, és 

erről, valamint arról, ha az érintett tag a felszólításra bármit válaszolt-e, az elnökségi ülésen 

beszámol. Az Elnökség a tagsági viszony felmondásáról az elnökségi ülésen dönt. Az 

Elnökség döntése alapján az Elnök gondoskodik az érintett tag tagnyilvántartásból való 

törléséről és arról, hogy a volt tag tájékoztatást kapjon a tagsági viszonya megszűnéséről. E 

tájékoztatást az Elnök szintén levélben köteles megtenni a jogorvoslatra történő kioktatással 

együtt. Az Elnökség a fentieken túl az érintett tagnak biztosíthat részletfizetési vagy más 

fizetési kedvezményt is. Az Elnök köteles végrehajtani az Elnökség határozatát a tartozás 

behajtását illetően. A jelen határozat a meghozatalától kezdve hatályos, azonban alkalmazni 

kell minden olyan taggal szemben is, aki a határozat meghozatala előtt esett több mint két 

évnyi tagdíjjal fizetési késedelembe.

azonnal 7 főből 7 fő 

egyhangúlag, tartózkodás 

nélkül elfogadta.



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

06/2021(03.

25.)

2021.03.25 Az elnökség egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül 

megszavazta, hogy jelen határozatával akként módosítja az Egyesület Szervezeti és 

Működési Szabályzatát, hogy azt kiegészíti az alábbiakkal: A küldöttgyűlési, valamint az 

elnökségi ülések jegyzőkönyveinek elkészítési határideje az ülésektől számított 30 nap. A 

jegyzőkönyv elkészülte után a hitelesítés határideje az ezt követő 30-ik nap. A hitelesített 

jegyzőkönyvet az Ügyvezető a hitelesítéstől számított 15 napon belül közzéteszi az 

Egyesület elektronikus tárhelyén, a határozatokat pedig az Alapszabályban meghatározott 

módon az Egyesület honlapján. A Küldöttgyűlés, ill. az Elnökség határozataiban érintett 

személyekkel az Ügyvezető a határozatot annak meghozatalát követő 15 napon belül közli 

az Alapszabályban meghatározott módon.

azonnal 8 főből 7 fő igen, 1 fő 

tartózkodás mellett 

elfogadta.

07/2021(03.

25.)

2021.03.25 Az elnökség egyhangúlag, 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta 

Kovácsi József tagfelvételi kérelmét, és felvette őt az egyesületbe, a Természetjáró 

szakosztály tagjai közé. 

azonnal 8 főből 8 fő 

egyhangúlag, tartózkodás 

nélkül elfogadta.

01/2021(05.

12.)

2021.05.12 Az elnökség egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja 

az ismertetett, és előzetesen kiküldött napirendet.

azonnal 7 főből 7 fő 

egyhangúlag, tartózkodás 

nélkül elfogadta.

02/2021(05.

12.)

2021.05.12 Az Elnökség egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

megszavazta, hogy az Egyesület 2021. évi rendes Küldöttgyűlését online tartsa meg.

azonnal 7 főből 7 fő 

egyhangúlag, tartózkodás 

nélkül elfogadta.

03/2021(05.

12.)

2021.05.12 Az elnökség egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja, 

hogy a beszámolót a Küldöttgyűlés elé terjeszti elfogadára.

azonnal 7 főből 7 fő 

egyhangúlag, tartózkodás 

nélkül elfogadta.



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

04/2021(05.

12.)

2021.05.12 Az elnökség egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, 

hogy az elé terjesztett 2021. évi egyesületi költségvetést a Küldöttgyűlés számára 

elfogadásra javasolja. A költségvetés tartalmazza a szakosztályok által jóváhagyott 

költségvetéseket, valamint a telepi költségvetés tekintetében pedig azon tervezeteket, 

amelyek legnagyobb döntési lehetőséget biztosítanak a Telepgyűlés számára: tartalmazzák a 

2MFt-os jogászi szakvélemény költségét, azzal a megkötéssel, hogy ezt csak telepgyűlési 

határozat alapján lehet felhasználni; valamint a Telepgyűlésnek kell arról is döntenie, hogy 

ennek a forrását tartalékból, vagy pedig közös költség befizetéssel fedezi.

azonnal 7 főből 7 fő 

egyhangúlag, tartózkodás 

nélkül elfogadta.

05/2021(05.

12.)

2021.05.12 Az elnökség egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül felvette az 

egyesületi tagok közé: dr. László Lariszát a Szigetmonostori Erdei Telep szakosztályba és 

Herceg Lucát a Gödi fészek szakosztályba.

azonnal 7 főből 7 fő 

egyhangúlag, tartózkodás 

nélkül elfogadta.

01/2021(09.

30.)

2021.09.30 Az elnökség egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja 

az ismertetett, és előzetesen kiküldött napirendet. 1. Gödi Fészek vagyonbiztosítás; 2. 

Tagfelvétel; 3.Tagsági jogviszony megszűntetése; 4. Középiskolai diákok közösségi 

szolgálatának elismertetése; 5. Egyebek

azonnal 7 főből 7 fő 

egyhangúlag, tartózkodás 

nélkül elfogadta.

02/2021(09.

30.)

2021.09.30 Az elnökség egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a 

módosító javaslatot, miszerint: azoknál a károknál, amelyekre kártérítési limit vonatkozik, 

ott az Egyesült az év végét követően számol el az érintett károsultakkal.

azonnal 7 főből 7 fő 

egyhangúlag, tartózkodás 

nélkül elfogadta.



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

03/2021(09.

30.)

2021.09.30 Az elnökség egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja 

az írásban előre kiküldött javaslatot, miszerint: 1. Díjfizetés: Az aktuális biztosítási díj a két 

Telepet az aktuális biztosítási összegek arányában (Erdei Telep: 1.630. 515 eFt, Gödi 

Fészek: 500.000 eFt) terhelje. Természetesen az első évben ez időarányosan történik. 2. 

Kártérítés: Azoknál a vagyonbiztosítási károknál, ahol a biztosítási kötvényben kártérítési 

limit szerepel, a két Telep a következő szabály szerint jár el: a.) alap-vagyonbiztosítási károk 

esetén, de csak az egyéb vagyontárgyak vonatkozásában: amennyiben az Erdei Telepnek 

nyújtott éves kártérítés már meghaladta a 30.000 ezer Ft-ot, és a Gödi Fészek kárigényével 

együtt meghaladja a 42.000 ezer Ft-ot, az Erdei Telep a 30.000 ezer Ft feletti részből téríti a 

kárt a Gödi Fészeknek. Amennyiben az Gödi Fészeknek nyújtott éves kártérítés már 

meghaladta a 12.000 ezer Ft-ot, és az Erdei Telep kárigényével együtt meghaladja a 42.000 

ezer Ft-ot, a Gödi Fészek a 12.000 ezer Ft feletti részből téríti a kárt az Erdei Telepnek. b.) 

betöréses lopás és rablás biztosítási károk esetén: Amennyiben az Erdei Telepnek nyújtott 

éves kártérítés már meghaladta a 1.200 ezer Ft-ot, és a Gödi Fészek kárigényével együtt 

meghaladja a 1.700 ezer Ft-ot, az Erdei Telep a 1.200 ezer Ft feletti részből téríti a kárt a 

Gödi Fészeknek. Amennyiben az Gödi Fészeknek nyújtott éves kártérítés már meghaladta a 

500 ezer Ft-ot, és az Erdei Telep kárigényével együtt meghaladja a 1.700 ezer Ft-ot, a Gödi 

Fészek a 500 ezer Ft feletti részből téríti a kárt az Erdei Telepnek. c.) üvegbiztosítás: 

Amennyiben az Erdei Telepnek nyújtott éves kártérítés már meghaladta a 200.000 Ft-ot, és a 

Gödi Fészek kárigényével együtt meghaladja a 300.000 Ft-ot, az Erdei Telep a 200.000 Ft 

feletti részből téríti a kárt a Gödi Fészeknek. Amennyiben az Gödi Fészeknek nyújtott éves 

kártérítés már meghaladta a 100.000 Ft-ot, és az Erdei Telep kárigényével együtt meghaladja 

a 300.000 Ft-ot, a Gödi Fészek a 100.000 Ft feletti részből téríti a kárt az Erdei Telepnek.

azonnal 7 főből 7 fő 

egyhangúlag, tartózkodás 

nélkül elfogadta.



Hat.száma Hat.időpontja Határozat tartalma
Hat.hatályba 

lépése
Szavazati arány

04/2021(09.

30.)

2021.09.30 Az elnökség egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja 

az alábbi tagok felvételét - Erdei Telep szakosztályba: Kiss Blanka Mária, Nagy András, 

Melhárt Tibor, Krolikovszky Dáriusz András, Papp Dóra, Papp Réka Kinga, Váradi Zoltán, 

Takács Alex, Jenei Andrea; Ifjúsági Túraevezős Szakosztályba: Fleischer Sára; Gödi 

Fészekbe: Herczeg Luca, Gyuris Fanny, Kocsis Kira, Hargitai Viktória Laura, Csordás 

Zoárd, Lengyel Renáta, Naszvadi Szabó Erzsébet, Naszvadi Zoltán, Naszvadi Szabó 

Barbara, Hargitai Norbert Viktor, Szabó Jánosné.

azonnal 7 főből 7 fő 

egyhangúlag, tartózkodás 

nélkül elfogadta.

05/2021(09.

30.)

2021.09.30 Az elnökség egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a 

kiküldött javaslat (1.sz. melléklet) szerint érintett tagok tagsági jogviszonyának 

megszűntetését.

azonnal 7 főből 7 fő 

egyhangúlag, tartózkodás 

nélkül elfogadta.


