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László, a MÚOSZ
Küldöttgyűlés
elnöke, a
Küldöttgyűlés
levezető elut-nee

.

Koszönu a megolom
Szövetsége küldungy

Rát—

okat a Magyar uisagltólt otszagtts

Ez az tdet első külduttgyűlc' (tavaszi szokásos küldöttgyúlet az
ismert COVID—helyzet szab , mtatt elmatzdt) amelynek fő oka
a Tihanyi üdulővcl kapcsolato döntések meghozatala, valamint
az alapszabály módnsl'tász ezzel nsszefúggésbcn.

'l'álékuzuna a meg,-elemeket, hogy a küldongyűlés elnökségének
döntése szel-im az elnökség [33131 egymast Váltyz'k evente al
levezető elntsltl teendő cuáúsábm. Ennek alaplán a 2020.
kuldottgyűcsck levezető elnok: feladatait M. Lengwl l
kuldottgyűlési elnok kinn el.

módosított SZMSZ

M.I.engyel

alapian ezúttal nem használ a
küldongyűlés szavazógépet, helyette kelt szavazólapokkal
történnek a szavazatok ezért a szokasosnal 15 nagyobb ügyelmet
két a küldöttckről.

M.I.engyel

Kár-, hogy prób zavazas yechgcl, a halálozatképcsség
ellenőrzésére mindenki tmelle fú] a kiosztott szavazólaplat.
Gabetellat
Megkéri Bödösné Fulep
a
szav ólapok
és
annak
a jclenlén ívvel való egyezt '
megszámlálílsám

Küldöttek

Szavazún

M. Lengyel

Megállapítja, hogy a küldmtgyűlés határozatképes 27 küldött—mg

A

László

László

Unió

;

tészve'tele'vel.

M. [gügye]

Tisztelt Küldtsttgyúl "§!
Elsőként a meght' ban lukuldon napirendet kell megszavazni:

lászló

Az eredeti naptteadl lavaslal a kövedtezó:
1. A

napltenel elfogadasa
küldöttgyűlés
uszwe'gvlsdőinck
megválasztása
és
—hnelcsl'tők,
(icgyzőkönywczctő
szavazatszlmla'lók)

2.A
nagy!" l'juglmm

lumgus

§le

eg.

§"

Mieől

3. Elnöki bcszámoló

4. mentes

ml az egyesület]
alapszabály módos
vonatkozó tennelkezést
ingatlantulaynen,a
ynggnl
'
ben
össze
54 A uhanyi pályázat
cxcdményének tsmettete'se, döntés az
értékesítés előkészítésének folytatásától
6. Döntés az egyesület egyes szerveinek uléseln való enbne
teszvetel lehetőségének megteremtéséről
7. Egyebek
az

Kán, hogy aki egyetért, emelje fel n szavazólapot.

Küldöttek

Sz avaz és

M. Lengyel

László

Megállapítja, hogy a napuendet a kuldöttgyúlés 26 Igen
szavazattal, 1 nem szavaimmal és 0 tartózkodással clfogndta.

M. Lengyel
László

Ken a k
tteket, hogy folytassák az ülést a satan következő
napirendi ponttal. A küldöttgyűlés tisztségviselőinck a

megválasztás: kovclkemk. jegy2(')könyv—vcze(őnek yavasolia
megválasztani otban Laurát. Kérdezl a kuldottsegee hogy van—e
még valakinek jelöltje a feladatra?
Mivel nmes más yavnslst, kéri, hogy szavazzanak a küldöuek arról,
hogy otban Laneat választják meg yegyzaknn wezetónek

Küldöttek

Szavazás

M. Lengyel

Bejelenu,
a
hogy
otban
kuldottgyűle's
lnntlt
iegyzőkönyvvczctőnek 27 Igen, nem szavazat és tanózkndas
nélkül egyhangúlag megvalasztotta. Megállapína hogv a
megválasztott személy a megbízatást elfogadta.

M. Lengyel

Az Ahpszabály ének-nében két küldött-tan feladata lesz a

László

László

legyzőkonyv biteleslte'se jegyzőkön hitelesítűknck az elózet
egyeztetések alapján de. Elck Lenkél e's Bánku ' András! yavasolia
akik ezt vallaltak is, Kérdezi, hogy van—e ma's jelölt ette a puszua?
Nmes ma's jelölt a pnszua.

M. Lengyel

László

Kén, hogy szavazznn
megválasztására

Küldöttek

Szun-zás

a"

Wow l yxngtmn
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kúldonség

egyben a ket ]eloll
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M. Lengyel

László

Megállapím, hogy iegyző nyv—l'utelesítőnek dr. Elek Lenket
Bánkuu' Andrást a küldöttgyűlés megválasztott: 25 igen, 0 nem,
2 Intézkedés mellett. Megállapl'm, hogy a megválaszlun
személyek a megbízatást elfogadták.

M. Lengyel

A kludöngyűlésnelt szavazatszámlálókal 15 kell Válaszmm, az
előzetes egyeztetések alapján
G Pétert és Izéderel' Páll
masolja, akik ezt vállalták is. Ke'nlezl, hogy Vin—e valaklnek más
lclölne erre a poszun? Más ]ilvislxl nem étkczxk :
sznvazatszámh'lók lelöle'se'te.

M. Lengyel

lászló

Fclke'n a küldöttgyűlést
töne'nó szzvzzásám.

Küldöttek

Szavnzán

M. Lengyel

A sznvlzásr lezárja és megállapílin, hogy a küldöttgyűlés KISS G
péten és udetet Páll szavazalszámlálónak zo lgen, [) nt-m, l

uazló

László

;.

megválasztotta. Mcpfllapília,
megválasztott személyek n megbízatást elfogadták

László

;

'

két szavazatszámlált'k lelolttól egyben

tartózkodás mellett

M. Lengyel

'l

hagy

a

u

Javasolja. hogy kezdje meg : külddrtgyűlc's étdentl napirend!
pontok u'tgyzln'sn't Az első ilyen lellegű napuendi pun! nz elnok

beszámolón.

Atndln a szót Hargitai Miklósnak, a MÚOSZ elnokenek,

Lengyel
László

Mcgállapíria, hogy Acsiyjudit kuldcltt, elnökségi tag
megérkezik. lgy a szavazásra jogosult küldöttek száma
főzz valtozott.

M. Lengyel

A

MA

László

27—tól

23

szokásos küldottgyűle'sl elnolu beszámoló lsmcnctésc
következik, melyhez nem fűződik hmrtozat. így szzvnzás nem
kapcsolódik ehhez n napucndi ponthoz.

Hargitai Miklós, a Részben hagyomány. részben pnku'kum az Clnníl! kuldóugyűlés
MÚOSZ elnöke
óta történő idásznk összefoglalása. Az mz't tavaly tudható volt,
hogy az idei év rendkívül! lesz. El len döntve, hogy uz hdhló nem
lesz klnylm, időn belül! még a nem vén járványhclyzcl
Mcgköszóm minden mngldenmek a részvételt.

annr llmgtmh
Szl'ncliz'gi
..a-gos

:

Év giga fh

Rövid tájékoztatás! lid 3 ]iwányhelyzct nkozra változásokról' A
szervezeti életet és az irodaház mindennapirl ls megváltoztak A
komu'nyzau korlátozási intézkedések előtt is már a MÚOSZ ban
fokozatos irodaház kzárás tortént, home office lrodavég
Ett
bevezetve az irodai alkalmazottak részére, amennyire megoldható
volt. Imódy Gábor az egészségugyl óvintézkedéseket meglelte—
fenőllem , maszk, kesztyű az egész irodaház, az alkxlmazonzk
és a bérlők részére ls rendelkezésre áll, Tekintettel kellen lenni a
bérlőkre, kezelm kellett az ebből ndódó cgészségugyl
kockázatokat, vnlnmim n bérlőkkel kapcsolnws gazdasági
kockázatot is. Olyan cégek a bérlők, akiknek :. gazdasági helyzete
nagyon megroppant : kn'z mlm, így csökkentem kellett a
bérleti dílnku, az étterem bérlője cserében felfuggesz
került
két hónapra a bérleu' díj kiszzbása, muvel bezan, A
kóllségvctésbcn ezzel a bérlet: dl'i csökkenéssel kellen számolm.
Volt néhány olynn tétel, :mely ez: Vilamenny'ire ellensúlyozm a
kieső berlen' iii, osszegél, az egyik be'rl tvállnlm a recepeiós cég
kölvségúnek egy részét. Az idei év gazdálkodás szemponzlából
rendkivüli lesz, minden olyan költés, ami nem elengedhererlen a
működéshez, fel len Eiggcszwc.
Az elnöki beszámnló része Tihany fenntartása, mini egy ]clenr65
kóltségfouás, az idei fenntartás vesztesége el fogja kb. érni az 5

millió fonnror. Ez enensúlynzzn nemileg, hogy a suandoz bérbe
vena egy vitorlás egyesulet, És ők szemek bédcu dilar,
A

rigai alakulz'n n tavalyi évhez képest annylval módosult, hogy

április végéig meg len hosszzbbíwil a kedvezmenyes beüzctésl
időszak. 'rmly körülbelül 1950 fő lizerm márciusig, idén
ipnlisig 2300 fő, így i !agdílbcvétel nőn a uvnly'l év
kedvezmenyes befizetés! időszakához képest.
A

rmlyi evi mérleg

és eredmény—kimumtás, valamlnt a
beszámoló és kapatoslódó Karok (közhasznúsági ,elenres, srb) ;;

,árványhelyzet miam lörvónymód iras adm lehetőség szenn.
szeptember 30—i; lesz a küld ugy s elé rim. Nngyen nehéz a
lclcnlegi helyzer miatt az idei költségvetést iervezni. Ennek egyik
sarokpennn : nlnnyi udülő sozsa, itt is a ,árvinylielyzei mm a
pályázari kiírási hnm'u'dő hosszabbodon, lassult.
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Az elnökség álláspontja az Volt, hogy a küldöugyűlés hatáskörébe
tartozhat csak egy ekkntz döntést meghozni, mely a tavalyi ősz!
ki'íld'ougyűlésen el is lett fogadva
Az elnökség

feladm az infom-iáúó

tátisa volt, valamin!

gyűite's és azok küldenek elé

a kúldongyűlés felhamlmazísa alapiin n

lehetséges vcvűlelultck felkutatás-n A nyilt pályázat lett kiírva,
melyte 13 pályázat érkezett be. Véleménye szennt n
kűldöngyűlésnck ielenleg nem kell leválasztani :
pnttneiz'hsl
vevő! a pályázók közül. Szcrime elképzelhető, hogy a pályázat:
fetdulón megajánlott áraknál kedvezőbb, magasabb vételáml is
lehet érni egy ninhh licitkox—pályázalml, azt több pályázó elem—
is, hogy hailnndó lenne : mcpiánlon vételáránál magasabb
eger is fizettn. A jelenlegi pályázati kiitis alapiin zzenhnn
csak az első kötheti beérkezett legmagasabb Összege leheiett
tilieih'ilni. Ezt egyik vevő sem lett: ezt meg a misodik körben,
ezért : misedik kört az elnökség Vissza is vonta. Az első korben
azonban 13 pályázat érkezett, nmzlycklől n küldöttgyul ck kell
dentenie Valamilyen módon, és ezzel irányt zdni zz elnökségnek,
hogy az értékesítés előkészítése érdekében milyen tovább!
lépésckcr tegyen.

Horváth László
küldött

Kérdczi, hogy miért nem lett a mérleg és bcszámoló elkészítve
májusta?

iit. Huszák Balázs A veszélyhelyzet való tekintettel n kormány tendeltteket adott ki.
ing-amino!
az elfogadásra nyitva álló határidőt szeptember so—tn tnltn ki,

'

mivel személyes részvétellel nem lehetett a veszélyhelyzet ldelc
nlntt közgyűlést tntnni.

Hingitai Miklós

Beszámoló! és tnétlnget csinálni lszonyzmsan nagy munkz, ehhez
most még hozzájön az ingatlan tninni sok kérdés. A maga
nemében egyedülálló lcllegű lngadzniait nz egyesulet kilenc az
,,nblzkba", azóta viseli az elnökség és az elnök zz czzcl ,ite
elelgnkzz így jól is jött : szeptemben halaszthltósági lehetőség,
jogi, törvényes zkndályi nem lelt yelnz a mérleget é- beszámolói
most megtárgyzlm, de n MÚOSZ él a hntitidó lutnh's
lehetőségével,

udem Pál

Kérdezi. hogy 1 mien nem bíz meg z MÚOSZ ptofi értékesítő!
Tihznnynl kapcsolztban.

*

küldött

unni" llyiuitni.

unzniint
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Hargiui Miklós

A

MÚOSZ berkein belül, akik ezzel megbízhatóak lennének,

azok részben ellendrukkcrci az cladásnak. A cél Az, hogy a'
folyamat Ingyen teljesen átlátható, az elnökségnek és a
kuldöngyűlésnek is muszáj mindenre Hálám), hogy támadhatatlan
legyen az eladás. Lehet, hogy yobb len volm egy bizottság, de ez
újabb kérdőjeleket okozhatort volm.
M. Lengyel

uuzló

További kérdés nem volt az elnöki beszámolóhoz. ezért
napirendi pontot lezárja.

M. kngyel
László

Ráfér

a

következő, negyedik napirendi ponuz, melynek témán:
Döntés az alapszabály módosításáról
az
egyesulet!
mgzdam'ulaidoma vonatkozó rendelkezési lom osszefuggésben
;;

Ismerted az elnokség

hmmm ia

adatát

(az

u

áthúzva részek

a

(törlésre )nvnsolt, az aláhúzással ]el' részek
úi szuvegxészckct
jelölik az Egyéb ..ovcg a változó rendelkezések közvetlen

szövegkomyczcíe mian szcmpelnck):

A MÚOIZ hwa/Wien :: Jam?) lama/WW az gyám/C Rum!
múmia:
2. Az !guület me'/amugy.a) A MÚOSZ
42119; 11 )őí/coamlá: :; a gi/m'nmm'g íznbmi www/Mm ;; wie
nil-ai uja/méga rt;
' '
— kiáll a fg'lárzabadr
_ nem az maman ;: a nghdarizak! a gli/emi
hazait,leg'aw'u/a a Jaa/una t'rdzlmf .: rg/i/uánma'g műkődife'w/ ;: a
mídlmgaba'bvozdualkupuabzfax, Wham! szaka/a'! mm" egű
jugalkala'n kirdiukbm;
— ig., mm,; tánagay'a a
mél-Am
magyar

mami;

glam

szaga/MW zu la'lwgay'a tagainak kepgr'u'ff
— "kő/m' !: fal-.ra :me'njog: Hdt/MI! guy) tájainak;

—

—

kezeli ;;

Mmm

wbaxgnwíg'a a mg.; Ham/m [M'' az előzi űxagírd—gentráddktdl
megirni/cili ingalkvwlwt (Ugar: Mádai], hogy ajmm'arm'n ka'/m'gzluz

meg/mm; nti/age: bm'tdekzt kizárólag a Jam/ggg; nalam—g :;m'm'i

ki;/WW; rz'íaimjndiy'a),

4. A kűld'affgik'; hatáxkaríb: tavozik:
a) a alap; abáb' műa'mírám;

"§ un,
;
un
m

una—mp

Hmm-ex:
vmman— !. 4—

!

számmllnszor lett már eddig

is módosítva. Nem kőhevéselt

sszályokról van szó, him-lika! lehet azt módosítunl,
küldenek kellő többségének támogatása megvan ehhez

ha a

M. Lengyel

Megketdezi a küldöttgyűlést, hogy hozzálámlmk—e, hogy Hnyedl
Nagy Mlhálynzk, az Ellenőrző Bizottsag tagjának szót adhasson,
mivel az alapszabály érlelmében hozzászólást nem küldöll mg
IZ egyebek napkendi pontbm tehetne.

Bánkuu' Andtáa

Azt gondolia, hogy ha ma't az Ellenőrző Bizottság elnoke nincs
itt, de a Bizottsag egy tagia igen, akkot lgcnis hallgassák meg a
velemenyet.

lászló

elnökségi tag
Hargimi Miklós

?

Elhmgzuu Howa'tlt L'szló részétől hogy a küldongyűlés nincs
mindenfayta módon t 'koztatya tihanyi adatokkal kapesnlailnn
Az elnokseg minden mi koztatast korábban megadntt Jelenleg
most is vm egy akut ugy T inanylaan a veszteséggel kapcsolatban

esőt és tdnent elfolyt nagy mennyiségű víz, aml [ább mint !
millió forintnyi víz És csatomadiiatgenetalt
Amennyite teszletesen lehetett, a küldöttek eddig ls lnfom'u'lva
lettek.

javasulla, hogy

t

kiddottgyüles, amennyiben elfogudja az
alapszabály módosítását. úgy azt a mai napi hatálybalépéssel
fogadja el.

M. Lengyel

a

Enyedi Nagy Mihálynak mcg'adia a szót.

lászló

Az Ellenőrző Bizottsag hatarozatot a pályázatokkal kapcsolatban
Enyedi Nagy
Mihály, Ellenőrző nem kinzott. Az ingatlan értéke 2.3 milliatd fnnnt szei-inte, ez egy
siman piaci viszonyok közntt eladható ingatlan. Ken, hugy ne
Bizottság tagja

legyen módosítva az alapszabaly, srófolia fel az ám az egyesulel
Szetime nem szabad eladni az ingatlant, de ha megis ez a dontes
akkom MÚOSZ tatgyalasi pozíciói etőstsdnemek lta felstófnlya
12

én!

M. Lengyel

László

Az alapszabály módositasa semmite nem kómlczl az egyesuletet
maximum megadia a lehetőséget az értékesítésre.

Acuy Judit

Nem azt kell nézni, hogy más mit ketes, azt kell nézni, hogy m. a

elnökségi tag

szervezet jelenlegi helyzete. Van egy évről e'yte nuvckvő
vesztes'%B l rendelkező inB" dan a, azonban 33' sincs P élne a
l'

l

lngyupmmm
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kizárólag a szen/ezel alapszabály szednn' közhasznú

cél/aim foldflis).,,
növege helyébe az alábbi szöveg lépjen:
,,- kezeb' es hasznosít/"z a lala/donába" lévő ingatlanokat
(Dlylin módon, hogy a

fennlmási költségeket meghaladó

esedeges bevételeket kizárólag a szen/ezel alapazaba'ly
szerinti közhasznú céljaim fordit/'s). "

J

Küldöttek

Sz

M. Lengyel

László

Megállapítja, hogy a hatamzau )avaslatot 23 lgt'n szavanna], 4
nem szavazattal és l tartózkodással elfogadta.

M. Lengyel

Ezt követően feltem szivnzl'lsm

László

a v a z á §.

a IL z. a)

pont

utDlsó francia

bekezdése tekintetében az clőbblekben módnsl'tmt haúlovau
iavaslat szovegéből, és a x. 44 pont tekintetében az elnökség
eredet! clőterlesztésc szerinti szovegébűl a'lló nlnpszabály
módosítástól szóló egységes hxtározan ,avaslatat azzal h gy kén,
hogy a küldottek llargital Mlklós lavaslatám mól ts
(st—nek,
módosítások
mai
hogy a
a
nappal lépjenek hatályba,

a

Küldöttek

A

szavazásra felt!!! határozati javaslat:

,,A

MÚOSZ

Küldöttgyűlésének

határozata:

2/2020.07.18.

sz.

A MÚOSZ kíüdöttgyűlése a szervezet alapszabályál a mal
napi (2020. i 'us 18.) hatálybalépéssel a következők szerint
módosltia (: dőlt betűvel szedett szövegrészek a
változatlan, az áthágása! jelölt részek a törlésre kerülő, az

jelölt
Mm!
szöveget jelölik):

szövegrészek az újonnan elfogadott

II.
Az egyes-Ut: tevékenység.-:
a) A MÚOSZ
- fellép a tájékoztatás és a nyílvánosság szabad
érvénytsüléséérl és zzvk etikai tisztaságáért;
— [dán
a snjláyzzbzdsz'gc'n;
erős/u'
az összefogás! és a szaudadrlat a szalanai
szervezetek között;
- képviseli a szakma érdekeit a nyl'lvánossn'g működésével

2.

'a. ur l'junalmk

H

(aki

a
%%

a médiaszaba'lyozássalkapcsolatos, valamim szakmát
élíntó' egyéb fogalkalasl kérdésekben;
— ó'lzi, illclvc
támogxlja a magyar újgsfglraís érté/mit,- szorgalmazza és la'mogalja tagjainak képzésű;
— erkó' si és
szükség esetén iugí védelmet nyújt lagiainsk;
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X.
4. A Wdá'ngyú'lés

hztáskőlr'be [annak

a) az alapszabály módos 'ls'sa;
b) az Egyesület mcgszu'n 'sénclr, egyesülésének és
szétválásának elhnm'laza'sa;
:) :! Vezető tisztségviselő — clllők, alelnökök, dszrclelbeb'
elnők, elnökségi tagok és póttagok, Elltmfná' Bizollsn'gi
elnök és tagok —, valamint az eli/ml bizorlsági elnök, az
etikai bizansa'g' lagok és pónagok — mcgválagztásn,
Viszik/Vám;
d) az évrs kőlrségvm's elfogadása : ragdl/ megállap/lisa;
e) az éves beszn'mnló — ezen belülaz Elnökségnck az
egyesül" vagyonihelyzetéről szóló felemásan-k—
Elfugadász;

l) közhasznúsági melléklet elfogadása;
g) a Vezető dszmégvisda" feleni munkáltatái/ogok
gyakorlísz, ha ;: ven-tő tisztségviselőaz egyesülellel
munkaviszonyban all,I:) az olyan szerződés megkölésénckjóválmgylsa, melyet
az egyesület szi/'a'! lag/ával, "zető u'szrségvis'elő/ével vagy
ezek hozzílnrlozáiával kör,17 a ['clclllegi és kvm'bbl'
:gyes "leli lsgak és a velem"
tisztségviselők elleni kárrólílÉsl ligínytk érvényes/léséről
való dőmt's;
"",Hw ! lslgvmh
—

it'-a szu—még
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döntés mindazon kérdésben, mehn/ngszzbily vagy
az alzpsznbulya haráskme'be mi. "

k* 1)

Küldőllck

S

M. Lengyel

hogy a határozatot a küld tgv s 23 igen
szavazattal,
nem szavazattal és 2 tart kod sal elfogadta.
Megállzpínn, hogy az zlapszabály módusltnsml szóló határozat a
küldöttgyűlés háromnegyedes szótohbségével kenik elfogadása.

László

z a v a z á s.

Megállnpítia,

3

M. Lengyel

László

Jnvzsoljn az érdemi munka folytatását n kovetkező napirend: pont
megtárgyalásával, mely A tihanyi pályázat eredményének
ismertetése, döntés iz értékesítés előkészítésének folytatásától.

Kgleu' Éva,

Kéz"; hogy a témára való tekintettel a hozzászólások idcjc legyen

elnökségi tag :
MÚOSZ

időben meghntimzva.

tiszteletbeli
elnöke

M. Lengyel

Hozzászólás 3 pete, ene való teflektálás 2 perc,

M. Lengyel

Az elnökség iavaslmit ismerten:

lászló
László

A

küldi/131414:

legi/al a; mmm

imí'ytx ajánlata! tzw'pa'b/á

m

'A

hogy

!

az zlm' Mgázanprdh/űkan

b

r'a'rrm'm íywt
Ifj, neg/Jiuámpáwgamf
ekla' pgnzugyi bigürítik (bánatpénz wgypgh/a') hkaáséwl.
!

Hargiui Miklúe

Kialzkult egy kép arról, hogy kb. mennyit ér az lngntlan
ilinlimk alapián látható, hogy mekkota lehet a valós piaci érték,
Az elnukség

's'-'z vs

.

: mi
smum'g.

hmmm javiilalát klegészín 21111,

kiírás alapján arról
pályázat kik nak

IS

hogy a pályázau'
érdemes lcnnc donteni, és ez egyben az
'kségszerű feltétele, hogy i kuldóttgnil

Max
*

Hum—v

Ú

E

D'L

nz első pályázat: kiírást

köveióen beérkezni Valamennyi iiánlat
tekintetében megtagadja u hozz mlasi a MÚOSZ nilaidnnaban
n'lln, Tihany beltemle! lusz 612. és 570/1. Blam lngatlanclk
tekintetében az ingzdmadásvételí szerződések megkötéséhez.

Invady Gabo:

A kuldöiugyules az elnokségnek adon megnaialmaznsi, hogy
lehetséges vevő,:lölickei kutasson fel,
A felkért amerika! lngadancég szerint 2018. év végl felbensulés'
alapján nettó 500 millió az udúlő é mud ingalhn együttes pina
ára, A dúnrés iz vuk, hogy a M osz mngn pinbnlu
_

meg
értékesíteni az ingndani. Elindul; a palyaziazras,
A pályáztatás adon egy riláús! nm, hogy
mennyi lehet a (c'
szó
nincs az üdülő clherdx'lásxól, az elnokség
iugadanii,
a
szándéka
küldöttgyűlés
az eladással a szervezet hosszú !avú
fennmru'sn és szakmai műkodése'nek lehetővé !Étclc.
A pályázat nyilvános volt, ez a

döntés szuleien korábban Bárki

pályázhaxon és megnézhette az ingadnm, nki 500000,— Ft
palyazau diiai befizetett. Az cluzasímtt pz'lyz'zók vissza fogják
kapni a pénzi, A pályázók egy kwémlévcl mind meguklmcuék nz
ingatlant. Ebből all ]elenleg a balaiuni bcfckletől csupan
összetétele. Ez egy piaci tranzakció. a duntc' az eladásról a
küldöttek kezében van. A pályázók szemponvia'ból is szintén egy
pina uanzukció, nem érdekli az elndó személye, Az a'luila'nns
visszajelzés, hogy gyönyörű, de fennianliaiauan a lclcnlcgl
formálában. Minimum 300500 mdljó fonni befekteiést Igénycl
jelenlegi formáiában az üdülő.

szenm'clót muiai be

beérkczcn pályázatokról, ulánhmkról,
incly u küldöttgyűlés 2020.07.18-i könyvtárába el van menwi
MÚOSZ logiszn a pályázó cégek jogi hátterének és gazdasági
hánexénck utána nem a nyilvános és közhitelű cégnyüvánmtásl
és mérlegxdawk alaplán. Ismenen a pilyázalokat es azok
a

kiértékelését, rövid osszefoglnlásál legalacsonyabb ajánlzttétcltől
indulva a legmagasabb ajánlatot icvóig.

dt. Huszák Balázs Rövidm ismerteti a pályázati kiírást és a pályázat eseményeit.
Egyetlen kifogás érkezett uz eljárás során: A beérkezett és
l a CD. Service Kft.
bontásra került palyazaink
a bontás!
követő második napon icgyzőknnyvbsn kifugisolu, hogy a
DELEK Építő Kfi. kizárólag email—ben érkezett, egyébként az
osszes ajánlat kdzul a legmngnsabb véielám ianalmazó palyn'znia
uz álláspontja szedni nem érvényes, mivel az a,anlaim unalnuzn

!..ínnmmi

H

Éwugdxygű

%

pdf fajl semmtlyett olyan védelemmel nem tennelkezett, mely

a"

bontás idöpontya előtti megismetketnseget ktzatta volna.
A fentiektől függetlenül mind

t

13 pályázat a kmnettgyt'tles elő

lett tenosztve, mtvel a lakás alapján

c szetv httas otébe tattoztk
döntés
a
a pályázatokban foglalt mánlnmk sotsattsl.

M. M. Lengyel

lászló

Kétdezt z küldötttkct, hogy van—e vnlaktnek kétdése
észrevétele, knnktet módosító javaslata t hatétnzan' yavaslttltoz

]

'

képest?

Eatvatt Pál
elnökségi tag

Kéxdczi, hogy nem nyilvn'tu'tltana.e a küldongyűlés hatmelytk
pilyázntot étve'nytelennek?

Intődy Gábu!

A

dxtHuizák leázn

A

Horváth László

Kérdezi, hogy a pályázókat az elnokség tangsomlta—e? Klte lehet
számitanl egy (:)sz pal a'zan kot kiírásakor?

küldöttgynilésnek nem kell étve'nytelennok tekmtenl a
pályázzmkal, ebben tt kérdésben nem kell állást foglalnta.
Dönthet úgy, hogy nem fogadja el pályázatot, megmgidla a
pályázatban foglalt atnnlat szenno szetzótléskotésltez n
hozzálámlás megadását.
pályázók : luk'
clfogzdu'k és tudomásul vették: a
küldöttgyűlés ebben ls rögzített jogkörét, hagy a küldöngyűlLS
akár indokolás nélkül elutasíthatja az ajánlatokat.

dt. Hnezt'tk Bauza Rangsotolést az clnókség azén nem végzett, men a pályázatok

értékelése a ktlldottok felzdzm. A gazdasági tatsasagnk esetén az
Opten kockázati hesomln'sl e'tte'keket 15 meg lehet nem.

Vicsek Ferenc

küldött

Kéxdezi, hogy az alapszabály mal nap! módosítása nélkül kiírható
pályázar?

volt—e a

de Huszák Balázs Annak nkadilyz nincs, hogy

egy palyazat keteteben a lehetseges

Ette vonatkozotl az előző
vevóyelölteket felkutassák
küldöttgyűlés elfogadott határozata, amely az elnökséget atta
lovta fel, hogy nyilvános pa
at t'ttjnn kutassa fel a leltetse'gos
vevőket Ekkclr az ts teszletesen megmtgyalz'sta ketult, 11 gy az.
ettekes
nez két döntést kell mald a
meghoznla: az alapszabály módosítását, amely zz én kes és!
lehetővé teszi, majd ezt kóverőcn, lta akét a lefolytatott pályázat
credménycképpcn, akár banniltot ma'skot olym atnnlat étkeztk
amelyet a küldenek többsege elfogadasta javasol, akkot egy újabb

.s

Élt

nem

509?

határoznak hoz arról, hagy

kúld"ttgyűlés : szerződés
megkötéséhez clőzelesen huzzájárul. A kii ( ennek a vuz'nnk és
az m köyens küldöngyűlési kzu'mzeinnk az credmc'nvcképpcn,
az ahhoz illeszkedő inmlummnl ime kuzzé nz clnó eg.
a

Bokor Pál küldött

Felieezi : kérdést, hogy nem lchemc-e elknlnsmni az eladást,
mivel ez n magyar turizmus egyik legknmsztmfálisnbb éve a
virushdyzcl mian. Szennie. ha még ebben az évben, yzgy aki:
még jövőre is ke'nyiclen lenne z MÚOSZ veszteséget elkonyvulm
z későbbi elndz's mim, anmk nincs ]elerllőségc, ha később jobb
áron adja el.

Kiss G. Péter

Kérdezi, hogy továbbiakban a komolynnk klima pályázókat
lehetne meghivni úyból?

di. Elek Lenke

Vannak a millióken kívül más részek is, amik érdekesek, pl, van
pályázó, aki felniz'nliz, hogy továbbiakban is leheme on üdülni,
Ezekei is figyelembe kell vcnm. Gazancn'k legyenek ma. hogy
miIe lesz felhasználva ll összeg, van—c gténuum, zki tanácsod zd
maid : befekieie'si lehetőségekről?

Múza Katzlin
küldött

Kérdezi, hogy mennyi ideig lehet húzni az elzdási a jelenleg-l
an agi helyzetben?

Eötvös Pill

jogilag neki nem i -ik aza felvetés, hogy vzlzinelyik pályázót
eleve luzimák a pál, zók kozul.
Kekdezi, hogy nem lekei egy sorrendet felállítani z pályázók

küldött

!

között?

M. Lengyel

Összefoglilja z felm túl: kérdéseket:
A jelenlegi kalasztto
évben kellet—: eladni?

László

Mi lesz z pénzzel, milyen gnznncink vznmk?
Megoldhznó—e ioyn'blii ottani üdülés biztosítása?
Meddig lehet húzni zz eladást?
Fel lehet-: állílanl egy javaslnú sorrend:! z pályázók köz

Megkószöni
Acnay Judit

(!,xúuímh
m:," van
_

w
i.,:wzllfe
!

__!

: küldöttek

hozzászólásait.

Fekeezi a kérdést, hogy mi a kell ennél több vevő? Szcrinlc ezek
közül
n pályázók közül kell választani, lni zzok komoly
érdeklődők.

A
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M. Lengyel

László

lnlődy Gábor

Megjegyzi, hogy kizárni
megtagadni á szenód'

pály' ' nehezebbJoglágleheséges
st : klím's alapján.

A feltcu kézdésekzc válaszol:
Nem á mzmus éve, ez lgáz, ez á belfoldl mnzmus c'vc Az
érdeklődés nagyon komoly valt á lelenleg'l kommvíms és
gudaság' krízishelyzettől filggcllcnul
On ván á Kisfaludy—pályázat — elkolthető pénzen ulnek á

befektetők
További 11

kérdése: ll küldóngyűlés döntése, hogy ez a
továbbiakban lesz-c. A pály ók közül több fajta hasznosítással
számolunk, : (ovábbi on-údulés lehetősége árcsökkentő tényező
lehet.
Van egy tdkélczcscn működő modell szálloda szerződés a
Accord Hamis-zel, lehet a későbblekben kóm- szczződésl cgv
üdülési kexet elköltése 'l.
Mi lesz a pénzzel? kérdés óne válnsznlvz: Még nincs eladva, ez
)elenleg nem zéms, vételi; hasznosím'sa cgv további
kuldóngyűlési dómés lesz, ez egy korábbi
óttgyűlc's
hmm: hogy nem egyben mne'nlk áz eladásról és á pénz
befektete
la döntés.
A pályázati kiírás második kore, amennyiben : küldbnek crtc
sznvazmk, mindenképpen licit-yellegű lenne.
Lennének lukmések IS az elnökség részéről, mm! blzmsíték.
Felhívja á figyelmet, hogy á pályám lezárása én még továbbl
három cég jelentkezett, ká á második pályázati korben c';
lehetséges, őket is meglehet hí
A pályázat eddigi kommumkácloyaval kapcs—olatban mpaszmlm,
:
hogy egyik kormányközeli cég sem áká: klszúmi á szervezettel.
Gudaságj oldalon nem (Olhlló tovább az eladás. Erről minden
korábbi kuldöngyúlc'scn megkapták á álékozmtást, hogy mán.
'l'elekár—énékbccslés- á világ legnagyobb ámeelkál mgadanos cége
végem el korábban, mely á küldöttek elé len (árva.
—

dr. Huszák Balázs Bárki veszi meg az legádám, áz lehet, hogy tunszcikailng
hasznosítia, de lusansl'Llntla másként ls. Kérdés. hogy meddlg
ádjs maid á kedvezményt á mgvk részére üdülés formájában.
Felhívja : Egyclmcl ám, hogy egész Tll'nnyban és s hozzá
kapcsolódó természetvédelmi területen elővásárlási jog van á
ngyu államnak.

Léda—er

Pál

**
nem, [ljuglrúk

Kérdezi, hogy mián nem csmálm Az egyesület a megváltozott
piaci korúlmények mim ú; énékbccslést? A Ccvid új helyzetet
teremtett, : kövelkező években 1 belföldi tudzmus fog
.7

geg-%a

megemelkedm. ami befolyásolja az ingadan érzékét. Szemle
nincs figyelembe véve : pnni telek értéke, valamim felhív-ia a
ügyeimet, hogy feltűnően azunDs alánlalok érkeztek be, Mi
indokolla azt, hogy most keresztül halszol egy mcg'nlapozadan
döntést az egyesület és miért nem fordul ninbli
ingadznbccslőhöz?

Bokanál

Szerint:

Inlődy Gábor

A lcgham'mzombban vlsszaulasítia ;; halszoltságol, dc értelmét
nnin kinn kz újabb értékbecslésnek. A pályázatokból kxdcrül, hogy
nm. lehet számímm. A pályázók abban 2 tudatban (ették nz
aiánlaniknl, hogy ebben benne lesz egy újabb chiLkör lehetősége.
A befektetők az! nézik, hogy ebbe nekik még több száz millió
forintot még be kell fektetni.

Howálh László

Mégjzvnsoljn, hogy a. második pál ázat is legyen n

M. hagyd
László

javasolja, hogy : Vim során mi kiegé
ő ,nmlnmkknl egyutt
szavazzanak mól ;. napirendi pnnuól a kuldönck, miunin a feltett
kérdésekre a rchkIálást megkapták.

ezeket az niánlnlokm nem szabad elfogadni.
Kiegészítésként iavzsulya, hogy alakuliun egy kiikióneknól álló
bizottság, aki felügyeli az eladási folyamatot.

11!

pályázat.

A Via és 2 további felvenísek, előterjeszxc'sek alaplán n szavam'sm
feltett ham'xozau ilvnslzt:
,,A küldöttgyűlés : MÚOSZ mlnidoniban állú, 'rilnny bellezuler
hrsz 612. és 570/1. nlam' ingatlanok tekintetében iz ingatlan

adásvéreli szcnődések megkötéséhez szükséges huzzálémlásánnk
megadását valamennyi, a MÚOSZ—hoz beérkezcu niinlmnl
összefüggésben mcgía§dil
Felhatalmazza iz elnökségei. hogy a MÚOSZ ahany! ingndanai
lehetséges vcvőinek felkutatását akként folylassn, hogy az
elnökség álml kiválasztott pályázók számára írjon kA iii,
meghívásos pályázatot megfelelő pénzügyi biztosíték (bánatpénz
vagy foglaló) kikotc'sével "
dx.

Hunzák Balázs jlwasolia, hogy a mpu'cndl pont szcnnu hmmm-i imslmm ke.
részben szavazza meg

a küldöttgyűlés. mivel nz egyik kérdésben
(az eddig bcézkezen pályázatok értékelése) nincs Vim, azaz egyik

ajánlat clfogdisl mellett sem látszik többség, míg n in '
kérdésben,
az
úlabb
pályázat feltételeivel, mód, val
csszáúggésben több nlképzelés ls felmerült. Az első. n klküldu'u
***-Kun [ks—gimi,
'
ik %
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határoznn

első bekezdésének i megtagadása: ,A
MÚOSZ
hildűrlgyűlín' a
tula/dunába" al/a', Tihany keltem/u brr—
6715
ami ingatlana/e tekmmibm az mgaI/an mim/t
tw'tit'ule mg/ea'te'u'heg szul-ggel MRü/ámb'm'nak ngaű'a'm'f
vahmmlm, a MÚOSZ kia ket-rezgett ajakkal]! ünnep,-walami
lnvnslaz

mm

mrglugadja.

l

Masodik han'tmzatke'nt pedig a küldötteknek el kell döntenie,
hogy nyilvanos úiabb palyazat legyen, vagy a már mcglcvő
pályázók te'sze'te ír ki egy nyalab hat—pályázati kntt, vagy más
módon fol talin a lthuségcs vevők felkutatását
M.

lengyel

tövnl vita után felteszi szavazasta i határozati )avaslm

A

László

bekezdését.

Küldöttzk

A szlwazásn feltett hutámzau' javaslat:
,,A

MÚOSZ

határozata:

els—n

l

Küldöttgyűlésének

s/zozo.o7.1s.

sz.;
l

A küldöttgymes a MÚOSZ mlaidonaban ante, Tihany
belterület hrsz 6124 es litszz 570/1. alatti ingatlanok
tekintetében az ingatlan adásvételi
szu—ződések

megkötéséhez szukséges hozzájárulásának megadását
valamennyi, a MÚOSZhoz beérkezett ajánlattal
összemggesben megtagadja."
Küldöttek

s z av az á s

M. Lengyel

hogy a szavazast megelőzően két kúldull a
küldöttgyűlést elhigym, így a ,elenle'vts küldött száma zs—ttll zo.
tn csökkent. Megallnpitia, hogy a hau'mzau' javzslatol a
küldöttgyűlés 26 igen szavazattal, ellenszavazat És tartózkodás
nelkül egyhangúlag elfogadta.
Mcgállapl'nz,

László

MA

ungyd

Ezt követően felteszi szavazasn

Lánzló

bekezdésén

a

ham'mznlj pvisla! második
t

Küldöttek
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A küldöttgyűlés felhatalmazza az elnökséget, hogy a
MÚOSZ tihanyi ingatlanai lehctlégu vevőinck felkumlásál
akként rnlytassa, hogy az elnökség által kiválasztott
pályázók számára li-jnn ki új, megnlvasns palyazatot
megfelelő pénzügyi biztosíték (bánatpénz vagy foglaló)!
kikötésével."

Küldöttek

Szavazás

M. Lengyel

Megillapitja, hogy a szivazast megelőzően egy fő kuldun a
küldöttgyűlést elhagyni, így a iclcnlévő küldöttek száma 26-16125—
te csökkan Megillzpíria, hogy a határozati javaslntot a
küldöttgyűlés 17 igen szavazattal, 7 nem szavazattal és 1
tanózlmda'ssil elfogadta.

M. Lengyel

Felkéri a küldötteket a mpitcnd (ovábbl folytatasata a hatodik
napirendl pDnt megtatgalasaval. Domés az egyesulet cgycx
szen/elnek ülésein való online részvétel lehetőségének
megteremnéséről.

László

László

Ámdja a szót Haxgiial Miklns elnöknek.

Hugitai Miklós

Az :].nókség iavaslatának ismertetése:

A lta/www, jt/Á'l'n' a;

:lnólutjgfl, bay defgaazz ki az elni/kug ;:
Minh/ek
de/elmmkm
küldűfwűűfek
hírközlő Liz/60"; u'ya'n vag mul!
Jatmíyazwlwita'a'l leheníw' lew' I/tkfrwn'kul ::zkifa igérybm'u/iwlrami;

mgtartám'wk lannyal: i! az izmait; ig ma'/lon lemn); m' abprzaba'a

Mimi/átt.
dt. Huszik Balázs

Fel kell készülni a következő veszélyhelyzetre, ez lndokoll a jelen
helyzetben, es ez egy lchctőség csak, hogy hogyan tud a
küldöttgyűlés úgy ulésczni, hogy akit az egész kuldottgl
onhne vagy annak egy része onlmc vas-z részt az ulésen.

Gönczi Mát-lm

Ez nem izt jelsnn', hogy nem hív össze küldöttgyűlés! az

Múosz aldnöke

elnökség, hanem lehetőséget ad arra a jövőben. hogy azonos
időben dckuonikusnn hozzá tudnak szólni, rész! tudnak venni,
szavazni tudnak olyan küldöttek, akik személyesen nem tudnak
KÉSZ! venni az ülésen Ezt az alapsz
hályban azért fontos
módosítani minél hamlmbb, hogy minél nagyobb részvétellel
lehessen dönteni nagyon fontos kérdésekben. Pl. 20 ember dön!
42 lislysti a jelenleg érvényes alapszabály szedni. csak az, aki
helyben a széknazban Vesz [észt a kúldougyúléscn. Fontos, hogv

"war [l,
,

a

élve

.

ze

97.

ddntések minél nagyobb

számú kuldott részvéíclc'vcl
szüledmssenck. Kém, hogy legyen egy előre meghmmmn
xdőpont, hogy mikorra készíti el u elnökség ennek a lam—lam,
a

M. Lengyel

Megköszöni a kuldöttek hozzá ólásár. Ezt követően más
kiegészítő iavnslat, módnslufs hiányibnn falusi 'avazásm az
elnökség mpixcndl ponthoz tartozó halámznú )ava. a: azzal.
hogy a malom az elnökségnek a kovetkező küldölzgulc's
időpontiáig adjon határidőt ; módosítas kidulgnzásim és
clőxeneszm 'rc.

Küldöttek

A szavazásra feltett határozati javaslat:

unka

,,A

MÚOSZ

határ-mm:

Küldöttgyűlésénck

5/2020117418.

sz.

,,A k.;ldóugyúlés felkén' az Elnökséget, hogy dolgozza ki a

következő küldöttgyűlést: az elnökség és küldűlrgyűlések
üléseinek elektronikus hlrkőzlo' eszköz úl/án vagy más
személyzzammm khelá'vé tevo" clektmm'kus cszküz
lgőnybeve'telével tűnt/Hő megut-lásának szabályai! és :.z
mész.-zés! ily módon lehetővé tevő alapszabály módos/lis! a
kan-lkező küldöllgyűlésig."
Küldöttek

Szavazás

M. Lengyel
László

Megállapítja, hogy a szavazást megdőzőcn három küldött a
küldöttgyűlést elhagym, így a yclcnlévő küldött szám 26461 23—
m csökkent. Megállapím, hogy a hntázozan' [avaslatot a
kuldöngyúlés 23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúlag elfogadta.

M. Lengyel

Az

Egyebek mpircndi pont következne, megkéniczx a;
küldenem, hogy van—e valakinek hozzászólása, kérdése, mely
nem a fenti napucndi pontokhoz kapcsolódik.
Kérdés, hozzászólás nem lévén mcgkoszöni n kúldonek
munkáját és küldöttgyűlést lezárja.

László

:

Budapest, 2020, július 13.
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