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Jegyzőkönyv a MÚOSZ elnökségének 2017. V. 25-i üléséről 

Az ülésre 11.30-tól kezdődően a MÚOSZ székházában (VI. Vörösmarty u. 47/a) került sor.  

Jelen voltak az elnökség tagjai (Acsay Judit, Bánkuti András, Danó Anna, Doros Judit, Eötvös 

Pál, Kékesi Zsolt, Kleer László, Palugyai István), Gönczi Mária és Trom András alelnökök, 

Keleti Éva tiszteletbeli elnök, N. Kósa Judit, az Etikai Bizottság elnöke, Karsai Gábor, a 

Felügyelő Bizottság elnöke, valamint Hargitai Miklós, a MÚOSZ elnöke.  

A napirendi pontok előadója Hargitai Miklós volt. 

Az ülésen – az előzetesen kiküldött napirendnek megfelelően - az alábbi napirendi pontokat 

tárgyalta az elnökség: 

 Beszámoló a küldöttgyűlés előkészítéséről 

 Jogi ügyek 

 Tihany 

 Ingatlan ügyek 

 Személyi ügyek 

 Honlapszerkesztői pályázat 

 Egyebek  

1. Beszámoló a küldöttgyűlés előkészítéséről 

A közelgő küldöttgyűlésre való tekintettel Hargitai Miklós röviden beszámolt az alapszabály-

módosítás előkészületeinek állásáról, a 2016-os gazdálkodásról szóló beszámolóról, a 

közhasznúsági jelentésről illetve a 2017-es költségvetés tervezetéről. Az előzetesen írásban 

kiküldött anyagokhoz fűzött szóbeli kiegészítést az elnökség tudomásul vette. 

2. Jogi ügyek 

Hargitai Miklós beszámolt a folyamatban lévő jogi ügyekről. Jelezte, hogy Kovács Brigitta 

munkaügyi perében június folyamán újabb tárgyalás várható. Megerősítette továbbá azt a 

jogászi útmutatás alapján kialakított álláspontot, hogy a Juhász István cégével elnökségi 

felhatalmazás nélkül kötött szerződéseket a MÚOSZ hatálytalannak tekinti. A beszámolót az 

elnökség tudomásul vette. 

3. Tihany 

Az elnök ismertette a tihanyi gondnokolást végző céggel a nyári szezonra megkötendő 

szerződés tervezetét, amely – a változtatás minimális volta miatt – a tavalyi szerződés 

folytatásának tekinthető. Indítványozta, hogy amennyiben a felek kölcsönösen elfogadják a 

módosításokat (amelyeket a minimálbér változása mellett a MÚOSZ kiegészítő kérései tettek 

indokolttá), akkor a szervezet kösse meg a szezonra vonatkozó működtetési szerződést Hamar 

László cégével. Az indítványt az elnökség egyhangúlag elfogadta.  

4. Személyi ügyek 

Az elnök idézte a Felügyelő Bizottság jelentését, amely szerint a teljes költségvetésen belül 

kockázatot jelentő módon magas a személyi jellegű kiadások aránya. Hargitai Miklós a 
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költséggazdálkodás (beleértve a személyi ráfordításokat is) teljes körű felülvizsgálatát 

indítványozta, amire az elnökség a szükséges takarékossági intézkedések egyidejű 

kidolgozását javasolva egyhangú felhatalmazást adott.  

5. Honlapszerkesztői pályázat 

Az elnök röviden ismertette a pályázatra beérkezett (előzetesen írásban kiküldött) három 

pályaművet. A rövid vitát követő szavazáson egyik pályázó sem kapta meg az elnökség 

többségének szavazatát. Ezután az elnökség egyhangú szavazással úgy döntött, hogy a 

pályázatot nyílt formában a MÚOSZ honlapján is közzéteszi.  

6. Egyebek 

Hargitai Miklós jelezte, hogy Enyedi Nagy Mihály ügyét egy rövid beszámoló formájában a 

küldöttgyűlés elé kívánja terjeszteni. A bejelentést az elnökség tudomásul vette. 


