AVDH SIGN

A Magya: Újságírók Országos Szövetsége
2021. január 9-i küldöttgyűlésének

jegyzőkönyv:

Időpont

10.000'm
Mcgtxnás kurblményei (helyszin):

Zoom

A klildongyűlés helye (helyszine): bugs://zoom.us/'/97504050573
A re'szve'relhez szükseges szonosiló (Meeting ID): 975 0405 0573
Belépési kód (Pnsscode): 33221100 (belépéskor ezr kell beütni)
A küldöttgyűlés megtartásának módla: kizárólag elektronikus hírknzlő eszkz'v (Zoom
allulmazás) linzi. való ielenle'rrel.

Megkezdve 10:ll örnkor

drl Huuzúk
Balázs,
MÚOSZ
ingmnáososa
M.

hngyel

László, a

Létszámellenőrzésllm. 38 [a z ldcnlévő kuldörr s küldöttgyűlés
megkezdésekor. jelezték, hogy egy kúldön még csndaknzm kiinn, de

technikai nehézségei vznnnk. Ha András Emil köldörr közben fel mi
csatlakozni, akkor nzr legyzőkon 'vczlk.
Köszönd a re'szrvevöker a Magyar Ulságírók Országos Szoverse'ge
küldöttgyűlésc'n.

küldöttgyűlés
elnök:
Ez az idei első küldöttgyűlés, amelynek oka az alapszabály mód

]áwn'nyhelyzcl és az ezzel osszehiggö veszélyhelyzer ldeién : k dön.
és tisztújíu'ssil knpcsolztos döntés meghozzrnln, z tihanyi
értékesítésből befolyó vételár felhaszn' sám u'ányuló koncepcio
megvilztisa, és döntés z MÚOSZ uhmyi ingatlanainzk értékesítéséről.
n

Tájékoztatja z küldötteket, hogy i veszélyhelyzet elrendelését koveroen
hatályos iogszzhnlyi rendelkezéseknek megfelelöen kenik sor a
küldougyűlés elekunnikus hírközlő eszköz útján rörre'nó osszehivn'srn
Mivel n veszélyhelyzeri iogalkotás keretében kíhmletett 502/2020. (Xi,
16.) Korm. renddel az elektronikus hirk 'zlő eszköz úri—in megtanult
ülésekre előírni, hogy azokat az erre klicl rvezeeó nsztségvlseló vczcu
le, eze'rr ielenleg nincs iogszeni leheróseg arra, hogy a kúldóttgyűlési
elnökök lássák el ezt a feladatul. Ennek ellenere a, minr a kuldottgyűlés
elnöke informálisan fvlyamawsnn segíti kinrgirni Miklós elnok
munkáiir a mosmni küldöttgyűlés során. A levezcrésscl járó felnözrnk
és jogkörök azonban a jogszabály egyenehnri rendelkezése alap-lán
jelenleg az Elnökség által kijelölr szerne'lyr illenk meg, nznz n MÚOSZ
elnökén
ügyrendi kérdésben ő fog illzsl foglnlni, hogyan kell ehárrii.
Tálékoztzlln ezúrrnl is i küldötteket, hogy Ahogyzn arra már n
meghívóban is felhívták ! figyelmet, ; küldöttgyűlést felvétel rögzíti az
írásbeli ,egyzókönyvön kívül.
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Ezek a javaslatok különálki don ést lgényclnek az eredeti napirendhez
képesn Tehát attol kall először ment a ktlldotmkntk, hogy felveszik—
azt a pontot a napirendre. A kiegészítő napitcnda pont felvételéről
való döntéshez előírt alapszahalyl feltémk teljesülnek mert zo napnal
korábban érkezett a javaslat és a küldöttek alapszabalyhan tlaltt

:

többsége is iden vm.

Vicsek
Ferenc
küldött

Köszönj a szép köszöni az elnöknek a küldöttgyűlés elején mondott
SZBVIIK. Tényszerűen bonyolult a javaslat címe, dc xöviden anál van
szó, hogy yan-t kényszer, hogy elfogadja a kuldong'űlc's a hon

eredményét, vagy nincs kényszer és be lehet mummx ma's, szerintuk
(Vicsck Ferenc és Lédetet Pál benyúymn javaslata szerin!) lobb
javaslatokala

d:. Huszák
Bulázs

Kotelessége elmondmi, mert magát a szerveznek énntő kérdésről van
szó: A Békcsm Kft, ziánlmzimk végén a ludomása szerint van ogy
mondan amely alapul:; a kúldóncken, az elnökön és az elnökségek)
'
kt
hamndllt személy nem ismerheti meg az ajánlatok tanalntat
'l' gyalnl hantnt lehet. de nnnnfn közhzsznú szervezet a MÚOSZ,
ezért fel kell tolteni a jegyzőkönyvet a honlapta és nyilvánosan
elérhetővé kell tenni. Az Ellenőrző Btzottsa'g tagjai és elnöke 15
felcszdakozott a Zoom közvedtésle, tllotvt yan más MÚOSZ—lag ls
klildöngyűlésen, valamlnt részt vesz : stáb is. A levél végén levő
megjegyzés Szelim ők ezeket az :iánlatokltnem lsmerhedk meg Nem
lehet mogtmnl, hogy a részt Venni iugusult Ellenőrző Bizottsag
tagokat a MÚOSZ alkaknazotnatt, a Zoom--on teszttvo MÚOS7—
tagokat kizárják a küldongyűlésről zmtkor ezeket az ziánlamkat
tatgyalya'k. Az njánlnttevők ahhoz túl szűken szabtak meg a
megismerésre logosnltak kötet hogy aggálymlanul megtárgyalhassa az
njn'lnlzlokat

: kíüdötzgyúlésv

A bérleti llinlamz'l is van egy olyan személyi kot, ala a melzjsmctésból
ki yan zatva, azonban a küldottgyűléscn ]clen vannak.
Ha a küldöttek úgy gondolyak, hogy mól dönteni ked], akkor

M.

ungynl

László

Vicsck
Ferenc

későbbiekben lehet erről donteni, de ahhoz az ajánlattevők
hozzálimlász kell, hogy a teljes személyi kör részére az alapszabály és
a törvényi szabályok szerint beteklnd'letőck, megismethetőek legyenek
A stáb ot az Eli-tagok. az egyesületi ugok és hidd más lelenleg ebbe a
köd): nem mnozik bele.
Hozzászólások ldőmmmz 3 perc, kéri a kúldöttcklől, hogy ő
dónlhesse el, hosszabbírfün ad—e eseti lehetőséget.
Azt into
,hogy 20 nappal kota'hhan nekik kölelező volt egy
teljesen jól elkészített napirendi javaslatot beadni. Ehhez képest az
elnök és a jogasz részéről tata jelzés nem atkozott. N 'ilvánvulúnn
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mól szól ez most, hogy ne lehascn mgynlni

ő általuk hadar!
nyár-lakom, Ken, az elnok és n küldöttek részé 1, hogy egyezzenek
bel: n tárgyalásba és elő fogja állítmi : megfelelő hozzálárulás! az
nyz'nlnncvók részéről.
M. Lengyel

Az ajánlat, amikó! Vicsck Ferenc beszél, legitim, láxgyalhato', de
jogilag Figyelembe kell venni, hogy első 'rbcn n um során az
dnokság részéről beérkezett javaslatokat kell íáxgyalni, ezek akkor
kerülnek zz zsznkz, ha ezekről döntöttek, kizárólag, ha m.ndhn'nnn
vétel; ajánlat elutasításra ken'il.

dr. Huszák
Balázs

Fékeénenék: lehet
konkrétumok nélkül

Hargitai

Van egy jogi nggály zz uzleu n'mk tárgyalásán! kapcsolatban, lmil
maga a négy altcman'v iiánlnrot benyúltó állított elő, tehát maga az
ajánlattevő korlátozta a megismerésre iogosulí személyk k'on Ilyen
módon. Anmk azonbnn, hogy Léderer Pál és Vicsck Ferenc mege .
napnendí javaslaxá felvegyék napirendre. nem lária akadályát, ezér!
megis kérdezi a kül öneket erről szmzás formájában.

Küldömk

Szavazás

László

Miklós

a

niánlztokról cárgynkn, akár összeg és más
küldöthk tudomása szenn!
15, hiszen
vzlzmnnnyien megkapták ezeket nz nánmokzn mnymunul. de neki azt
el kellett mondam, hogy jogi kockázzmnk teszi ki magát a szervezet,
ha ezek xz ajánlunk lészluescn m lsmettetésxe kerülnek

:

Miután az alapdokm'nenmmokbzn meghatározott hatindőn belul a
kiküldött nzpircndhez kiegészítő iavislat érkezett, igy elsőként mól
kell szavazni, hogy a kiegénzítő napirendi pont fel legyen—c véve a

napirendre. Az előterjeszlő Vicsek Ferenc én Léderer Pál küldött.
A nnpimndi

pam clme:

Dó'nre's ;: MÚOSZ

mlxjdvníbm illó

U'hmyí üdülő és sra—md énékeslle'sém kiírt pályázaton az
ajánlanám]! ís mmcnyczrete'n' eljárásban brírkrzen véle/i

valamint : pályázati anan—n/
párhuzammal! ÉIkEZBH Vételi és bérleti n/"Ánlamkértékelése uln'n
: küldöttek állal legkedvczóübnek lte'lr ajánlat elfogadásától,
módjainak
vagy a hasznos/m'! további lehetséges
megvizsgihisélól.
ajánlatuk

Hargitai
Miklós

dum/usw),

Megillnpítjn, hogy n napirend kiegészítését n küldömgyűlés 24 igen
sznvazaml, 12 nem szivazacml és 2 tartózkodással elfogadta.
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Hatgitai

Somfai Péter kiildnn módosító iavaslata úgy szól, hogy a
kalaongv
vegye le a napirendről az eeedeu, meghivóban szereplő
soeszamii s., o, és 7. napiiendi pontot. Ken Somfai Pémn, hogy
lsmeuesse mdokan. Kérdezi, hogy a most megszavazon kiegészítő
napiaenzli pontra is vonzalmuk a iamslam?

Somfai Péter

Ugy gondpha, hogy az egész viia'f mgyon rövidre kellene za'mi hiszen
előzetesen a vélemények már osszecsnpmk. Azt gondola, hogy
szavazzanak anal, hogy lusznosímni. vagy lnkább eladni akana a
szervezet az üdülők, ezzel rövidre leheme zárni a vc'ma'i, men ennek
így soha nem lesz vége, A kellemetlen köröket meglehetne ezzel
spómlni.

Miklós

küldött

M.

hugyel

uazlo

Somfai Péter

Ez most így egy fa iavaslaf, nem az, lmi! eredetileg benyiiimin

igen, ez egy iii lnvzslnt úgymond, men egyszerűsíteni lehevne ezzel
De ha úgy látják, hogy ez nem akniilis, akkoz visszavonia EZ! a

mosiani jzvaslntáx.

Hargitai

Kérdezi, hogy az credeli javulnia! fennma-e?

Somfai Péter

Igen, akkor az eredeti iavaslava'v fenntania,

Hngitzi

Ez: követően felteszi Somfai Péter javaslati! Sznvnzásm.

Küldöttek

Szavszás

Hargitai

Meganapina, hogy a naplaend s,, 64 és 7. pontjának mpitmdről
levételét a küldöttgyűlés 3 igen szammal, 20 nem szavazattal és 15

Miklós

Miklós

Miklós

tartózkodási] elutasítom,

dt. Huszák
Balázs

elón szcrcmé felhivni a agyelmei aru, hogy fehnenillae.
egy küldöttgyűlésen, hogy egy naaamzan' izvasla! mikor kapon
elegendő szavlzatot az elfogada'ahoz, az alapszabaly szerint — iclcrllegl
léaszamnal (33 jelenlévő küldött) egyszerű többséget kivano
hamozaa' javaslatok esetében ez 20 szavazat (50 % plusz 1), illeave
háromnegyedes többséget kivano iavaslaanal pedig ielenleg 29
szavazat. A aanózkoais ilyen e'nelemlsen tctl—mikai nemnek mlnősu]
A szavazások
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nz igenelt elleneben, mivel az alapszabály a iclcnlévők tobbségének

igen szavazatát lna elő zz elfogadás feltémlckénn

Hugimi
Miklós

Az előbbi szavazásoknak megfelelően a módosított, szavazásra
felteendő napirend az nlábbl lenne:
1. A

napirend elfognlesz

2. A

mugválaszm'sn
neznegylselnlnek
(jugyzőkonywezető és .nlteleslta, ezztnzztszz'mlnlnk)
kiildöttgyűl-é'

3. Elnöki beszámoló

4. Döntés z kuldbm'nílisról és usztúix'tásról e kotonnvltns járvány
mmm veszélyhelyzet sou'm érvényesülő szzbályoknnk

(502/2020 (XL 16.) lenn rendelet, e. § (4) bek.) megfelelően
(kapcsolódó határozna imslnt 2. sz. melléklet 8. oldzl)

5. A MÚOSZ nlnpsznba'lyánek módosítása (kapcsolódó lnn'nozan
iavnslzt 2. sz. melléklet 3—9. nldzl)
a. Döntés a tihanyi mgztlzn énékcsítéséből befolyó vetelz't
hasznosítás temal (kapcsolódó hmáxozun lavnslnt 2. sz.
melléklet 9710. oltlzl)
7,

Dönts : MÚOSZ mlmdcmában illó tihanyi

és suznd

(Tihany belterület 612 és 570/1 lttsz. nlntu) mgztlenolt
é ékesítéséxűl: döntés az ajánlattételi és versenyeztetési
eljárásban beérkactt vételi niánhtok elfogadásáról és az
adásvémeli szerződések mcgkotéséhcz való előzems jóváhagyás
mcydásáról (knpcsolódó nntztozzu' ]avaslzt 2. sz. melléklet 10.
oldzl)
s.

Dönts : MÚOSZ tula;donibzn álló tíhnnyl

"dülő s sttnnd
éttekesíteeete klín pályázzlon az ninnlntteteli és yetsenyeztete'sl
eljárásban beétltezett vételi ajánlatok elutasításáról vdammt z
pályázati njánlawkknl párhuzamosan etkezett vételi és bérleu
llm'nlztok cnckclesc után a küldenek ilul lcgkcdvczőbbnck
lte'lt nnnlzt elfogndaa wgy : hasznosítás tovabbi lehetseges

Kéri. hogy eki egyetért e módosított nepiteiiddel, emelje fel e kezet
liemin körben — igen, nem, tmózkodes esetben kúlon lettek körönként
e küldöttek megkérdezve.

Küldöttek

S2

Hargitai

Megállapítja. hogy e nepitendet e külddttgyűlés 27 igen szevezetml, 1
nem szavizaml és 2 tartózkodással elfogadta, 8 fő nem szavazott, így
e módosított nepitendet ii küldöttgyűlés elfegedte.
Ken, hogy folytassák e soron következő mpuendi ponitel, A
küldöttgyűlé nsztségvlselőinek e megválzszása kdvetkezik. Az
502/2020 (XI. 16.) komi. tendelet alapján e jegyzőkonyvvezctőtől nem
kell döntmi, mivel a iendelet elepye'n e legi szemely ette kiieldlt vezető
tisztsegwselőie vezeti le e döntéshozó szerv ülését, és készín el e
döntéshozó szerv ülésének ,egyzókiinyve't Ettől függetlenül e
jegyzőkönyv elkesziteseben továbbra is Orbán Lente iniikddik közre.
A MUOSZ Alepszebe'lye értelmében ke't küldött—tám feledete lesz e
iegyzókonyv hitelesítesc. Az 502/2020 (XI. 16.) kisi-ni tendelet e
jegyzőkönyv liltelesite'se'tsl nem rendelkezik, eze'tt itt eltérés hiányában
ez Alapszabálymk megfelelően kell cliimi. jcgyzőkonyv—hitelesítőknck
az előzetes egyeztetesek elepyen di. Heids Annát, Kékesi Zedltdt
iawsoliz, skik ezt ii felkezezst inet előzetesen szóban elfegedie'k.
Ketdezi, hogy van—e más jelölt eize e posme? Nem Vull mes

Miklós

Hargitii

Miklós

Hargitai

Miklós

av a z á s

jelenLkező.

dt. Haió Anm es Kékesi zs-nlt megenisidk. hogy vállalják e
jegyzőkönyvl'útelesítő fdndator.

Hugitai

Miklós

Mivel e küldöttek részéről nlncs nies ):gyzőkclnyv—hiwles' Ö szemelyi
liveslet, így ken, hogy most egyben szevezzenek e ket jelöltről!

Szavazás.
Hargitai
Miklós

Megellepi'nii, hogy )egyzűkonyv—hltelesítőnek dt. Heiós Annei és
Kékesi Zsoltot niegve'lesztotte e küldöttgyűlés 34 Igen, o nem, 2
tetto'zkode's mellett (2 fő nem szemete).

Szavazatszámlálóklt 15 kell választani, akikről az 502/2020 (XIV 16.)
komúnytcndelct ugyancsak nem tartalmzz eltérő rendelkezést, így itt
ismét ez Alapsznbály ez itiinyedó. Szevezeiszenilelt'inek megint csak
az előzetes egyeztetések alapján dt. Hzlász Gézát és Kiss Pétert
clőzcuesen szóban vállnlln'k ls. Kérdezi, hogy Van—e
pavasolia, akik
velekinek ine's jelölne ene e posztm?

at

*

lex Mile

Kiss Péter és dr. Halász Gézz elvállalják
felidzrkortl

Haxgitni
Miklós

n

szzvaznlsza'mlz'ló

Mivel n küldöttek teszétűl nincs nais szavazatszámláló személyi
javaslat., így ks'ti hogy egyben sziyazzanak a két jelekről. Aki
egyetért, emelle fol a kezéL

Szavazás.
Hargitai

Miklós

A szavazást lezárja és megállapítja, hogy a küldöttgyűlés dz Halasz
Gézát és Kiss Pétert 36 fő igen és 2 fő nem szavazása mellen -

szavuatszámlálónak megmáhszlonn.

Hargitai
Miklós

Hatgitai

Miklós

Javasolin, hogy kezdlék meg az Érdemi napitendi pontok tárgyalását.
Az első ilyen jellegű napimndi pont, az elnök beszamolóya.
A küldöttgyűlés 20210lo9.i mappájában elmentett pzezentaeiót
muutjz bc kivetítve a küldöttek részére.

Horváth László kérdésére való válaszokat tartalmazza — foglalási
adatok évekre visszamenőleg Az adnak elég világnsiln munnak, hogy
kb. mekkota bevétel számunk! i nlaanyi vcndéglz'm'sból, sot végén
látható szamok n'íkxözik ezeket, melyeket össze kell vetni a múhkor
küldöttgyűlésen elhangzott szinanasl _ minden olyan év, amiket nyitva
van az üdülő. minimilism 23 millió forintba kerul a szervezetnek.
Könyv szerint van egy kimutatás, hogy mennyit költöttek évente
Tihanym, az évek z'tlagn még akkor is, ha a 2019435 nagyon magas
költSÉgű énő] eltekint, látszik, hogy kb, 23 millló fonnt, ennel
olcsóbban nem lehet kihozni a működtetést.
Tll'nny gazdasagi metlege _ minden évben ]clentős különbség volt i
bevétel, kiadas tekintetében, megjegyzi, hogy a zones évi adalérl nem
tud teljes felelősséget vallalni, mttt más volt a könyvelési metodus
Tihanyban sok amotnzalodű dolog yzn _ pl. sok szobilsa kenik
légkondicionáló, ez egy fejlesztes volt, amit a vendégek igényeltek,
zen-tg eltelt 5 év alan ósszesen 821000 Ft-o! koltottek
bemhn'zfuokia, utána viszont feylcszteni kellett a vendégigények szerint
áremelés miatt például ez is szukseges volt.

-

Ingatlanyagynn problémái _ volt ez ár koeibban is kozpont! némi,
van egy székház és yan egy tihanyi üd ő, a ket ingatlan amortizációja
9

kb

l lok

évi 20 millió fodm, nincs egyikre sem fel-kiírási alap kepezve. A jelenleg

ismert belyzuei nincs olyan jövőbeli lehetőség, mely azt muumá,
hogy bevételt fog pluszban termeLni. Tibany evek n'ia visú ll pénzi,

Az

2021—ben a Vörösmarty utcai székház is veszteséges lesz a bérlők

COVID muni távozása mian. Legfeljebb egy vcszlcségcs Ingatlant md
elviselni a MÚOSZ a hiányzó pénzügyi mnzlék mian. Mínusz 26 millió
Emintml vene az az elnbkseg a stafétát,Til1my sah: nem boznu nnnyi
pénzi. mint amibe került,
Tagdijak és mgság 2019—ben 23 millió forint veli a bevétel, 2020-ban
230 fővel nőn a létszám, 12 millió fonnml nőtt a tagdíjbevétd.

A [aglélslám változása nagyon régen nem fordult pozm'vba, sajnos
ennek demogúüzi okai vmnak. A MÚOSZ egy öregedő szervezet és
sajnos az elbalalbzasok vagy az ldőskomk miani jagdijfizeiesi
megszüntetési indok van a háttérben. A fiatalítás elindult, de hol
sikeres, hol nem. A Fügedcn Médiaközponml kötöttek egy
együmnúkbdeea, szakmai pmgmmbk voltak havonta, a résztvevőle
lettek új ugok. de ez nem azt jelenn, hogy ha valamennyit bővül a
!zgsa'g lélszámz. az onmagaban megmentheti a MÚOSZ-L

Nagyon sok embemek a jelenlegi gnzdasagi helyzetben ellehetetlenül
a mgdi'jszems

Gazdálkodás ZOZO-Zl—bcn: A kérdés, hogy meg lehet—e engcdnl egy
veszieseges ingatlan fennmru'st. zum-as bcvétel kb. 50 millió fennt
lesz Ami most látszik 2021ere ll bérlők távozása és bérleti díj
csökkentése miatt kb. 44 millió forint hevét—elre lehet száműzni. A
kiadas pedig 57 millió fonn! volt 2020—ban, ez va'mamm iden, azaz
2021—ben is ennyi lesz.

szimum

:

székház bezárás és dolgozók
elbocsa'laísavnl lel-lelne spórolni. Jelenleg 13 millió forint veszteség

prognosznzilható.
Hitelfclvétcl _ mim küldötti javaslat. A MÚOSZ jelenleg nem minősül
hitelfelvétel
Maximum
adósmk.
szempontjából
pozitív
lebeme
felvenni, de mivel előre lámatólag nem lesz
ingnlznvsgyonrl
olyan plusz bevétele melyből a törleszw's megoldható lenne, így alapból
a hitelből lenne a törlesztés is fizetve, utána pedig nem fizetés esetén
váxhztóan még jóval olcsóbban kellene eladni vagy a bmk árvcrczi cl

Az egycsilkt tclics tagságnak küldött lo csütönókön egy levelez
melynek előzménye egy szmlén 2019—ben kikuld'ott elnöki level Vuli—
akkor indult a tihanyi eladás előkészitése.
Bizalmi válságot válthat ki, lrn a küldöttgyűlés az dapsnbi'llybin
megfogalmzzomk ellenere elad egy ingadam? velemenye az, hogy
ezert mól kellett a tagságot u'iékozmmi. Csilmnök éjszaka mir
clkczdwk a válaszlevelek érkezni, másnap telefonok, elrnenterr
mindent Kovetkezterese a válaszok, visszn,elze'selr nlnpnin: i tagság
nem ragaszkodik iz ingatlan megmm'sához.

Néhány lenemzó véleményt kigyűllöll és bemumla il prezentációban.
Megjegyzi, hogy bármelyik küldött nál: megtekimhcd a leveleket,

személyiségi logok miarr a példák felolvasásánál a tagok vezetékneve
csik kezdőbetűvel vannak lelolvc. Több tucat válasz érkezett, ebből
egy volt, 1ki nem én egyet az üdülő eladásász

Tiszúbm van

azzal, hogy ez nem egy reprezentatív minmvélcl, azt

viszont fenntartja rnzginnk, hogy ha azzal érvel valaki, hogy
étdckcíkc: nézve nem akarjuk eladni, az nem

6

azt fogia képviselni, hogy
válassza ki a küldött ' 's.
M. Lengyel

.

: valóságot

n

tzguk

tükmziv

liciten e'drezetr valnmelyik ajánlatot

Ennél ! nipitendl pontnál a küldöttek fele' megiegyz'i: nem érvelni

László

kell. csak kérdezni.

Vicack
Ferenc

O is fel szeretné olVlSnl a neki küldött tagi hozzas- 'lasoknr. Illetve
szerinte ez egy nem reprezentatív felolvasás volt.
Arinytxlznmk tartja, hogy az elnök ennyi ideig felszólalhzl, a
kúldöuck pedig nem.

Hnrgiiei
Miklós

Ha a küldöttek egyetertenek. akkor a vltában olvassa fel Vicsek

Horváth
László
küldött

A taeknztatoban azt mondta az elnok, hogy zomben 23 millio volt a

Hagixni

A könyvelő ezeket az adatokat küldte a régi könyvelésból. Ke't oka
vm 12 eltérésnek, egyxészt rnn'r decemberben elkezdik üzemi a
következő évi ugdíinkln (tavaly ez 4,5 millió forint volt) másrészt volt
kedvezmenyes visszile'pe'si lel.etdse'g,aniilror a kom'bbi évek elninrndt

Ml'klón

Ferenc a leveleket.

!agdl'ibevétel, 1 beszámolóban nem ez szerepelt.

[!

kh öll'

Acsay Judit

Két kollégaltoz csatlakeztk, ha van egy normális ,ogszaba'ly, mely egy

eddig lsmereden helyzetben lehelűse'g blztosl't, azzal élni kell. illetve
12 ezzel (únénő hosszabbodz'sl ldőí az elektronizálásra kell
kihasználni.

Vicnek
Ferenc

Lehet, hogy batámzaa' javaslatként meg lehet fngzlmazni, hogy a
küldöttgyűlés felhatalmazza az elnöksége; hogy dolgozza la az
clckuonikus úton megunhztó küldötti és nszuíjítást.

Hargitai
Miklós

Felleszi szzvnzásn a fenuek abpiln (el! ]nvaslamkkal kiegészíten
hnúmzaú jiwaslawl.

Küldöttek

Szavazás

Küldöttek

A küldöttgyűlés akként hatátoz, hogy elnökség a soron

.

következő, NZI. januárban és februárban esedékes küldött és
lisztúiítáll a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesltő
szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli
bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 6. § (4)
bekezdése alapján hzlzeezz el, és legkésőbb 2021. máiue 31-ig a
folytassa le, figyelemmel atta, hogy : szükséges személyen
részvétel miatt sem a küldött jelölési/választási, sem a
dsztúiltási cliátás biztonságosan nem fulytzutztó le a
koranavírus fertőzés veszélye miatt.

Hargitai

Miklós

Hargitai
Miklós

Az elnökeeget pedig felkéri, hogy dolgozza ki zz elektronikus
küldött e. dsztúillás lehetőségét és ennek elfogadására
legkénőbb 2021. március 31-ig hlvi öteze a küldöttgyűlést.
Megállapítja, hogy :. lntározato! a küldöttgyűlés 30 lgen szavazattal, 2
nem sznvazzmzl és 2 mózkodással elfogadta. (4 fő nem szavazott)

Az elnök szünetet tendel el 13.10 percig.
Létszámszz'mellenórzést tart, 37 fő vzn jelen az eldtlmrlikus hírkozlő
eszköz útján.

dr. Huszák
Balázs

Fclveú Ez! a kérdést, hogy : szmmzásnál, aki nem ill 1 gép előtt, illetve
nem kétdezltetó meg az adott mpkendl pontnál a szavazáskor, az!
nem tekmuk jelenlévőnek.

l-latgltal
Mlklóe

Szavazásta bocsátia a jogász felvetését, 37 igennel egyhangúlag
elfogndlák ezt.

lő
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cl

ll

;

Hagitai

Miklóii

Hargitai

Miklós

Kéri, hogy folytassák az 5. napirendi ponml ! kuldórtgyűlési, mely az
alapszabály módosítása.
lsmeneu' az elnökség lavaslam'l: A lilildmigyúic's i MUOSZ
alzpsznbályimk alábbi rendelkezéseit módosítja (a módosítással
elfogadásra kerülő '3 szöveg
a mian szoveg
.elólve.) A módosítzsok haúlybilépésc'nck napja: 2020. ian-iii 9.

mm

mm,

n.

2, Az egyesulet tevékenysége:

a) A

.

MÚOSZ

Fchép

! tájékozmtás és a nyilvánosság szabad érvényesüléséért és azok

mike] u'szusigáén;

. kiáll : snitószabadsigén;
- erősíti zz összefogást és a szolidaritási a szakmai szervezemk között;

képviseli ! szakma érdekeit a nyilvánosság műkodésével és a
medizszabályozissil kapcsolzws, mlamim szakmát érinrő egyéb
jogalkotási kérdésckbcn;
—

_

am, illeive limoglljl ; magynx újságírás értékeit;

—

szorgalmaz: és amognia tagjainak képzését;

. erkölcsi és szükség esetén legi védek-nm nyú)! ugjuinzk;
- kezeli és hasznosítja a tulajdonában lévő ingudanokat (olyan modon,

hogy a fennmnz'si költségeket meghaladó esetleges bevételeket
(
k.izuólzg v
m
! szervezet dzpszabály szeúnn' közhasznú céljaim fmdiija),

"

b) A mcgidök célok érdekében önállóan, illetve az úlsa'gírók más
szilmiii, illetve érddcvédelmi szervezeteivel. civil szervezetekkel.

szakszervczcwkkel együnműkodve:
- törekszik

: szakmai szolidnriufs

érvényre juttatására;

részt vesz : sznkmzi—eu'km normák tudatosítását és érvényesítését
szolgáló progmmokban;

A

H

Ux

03"

ul;

fellép az úisigjrók fcglzllmzmrásának, elet— es munkzk'omlrne'nyeuiek,
egészségügyi és szociálls ellátásának javítása érdekében;
-

-

támogatia, segíti a helyi orgánumokal feladatuk teliesireseben,

.

iskolát tart fenn, illetve szzkrnnilng támogatja a szervezett
uislgirókepze'st, knpesulntor tart ke'pze'ri helyekkel és mdományus
műhelyekkel;

, iugi mnácsadást biztosít és az újságírói tevékenységgel összefüggő
esetekben 12 elnökség döntésének megfelelően iogl képviseletet
szervez;

. ncmzukcuzi kzpesolreokor un fenn;
. díjakat, nlapl'wa'nyoknt lrozlrnr létre, kitüntetésekre juulmakm tesz
javnslalor és ilyeneket maga is adományoz;

, szervezi és [ámogatjn tagjai és családtagjaik kedvezmenyes üdúlésél
-

ll újságról hivatást és a szövetség élctéi bemutató belső, lllewe kulső

kommunikáció: szolgáló fururnoknt működtet;
-

támogatást nyújthat azonos célokat szolgáló más szcrvczctcknck;

.

feln—leir

és elemzi

r médiavilág fejlődését,

így különösen zz újságírói

szerep változásait, nz ui kommumkácíós eszkuzök megjelenések a
sznkrnni és egzisztenciális knnlllktusokue es segiti azok feloldásál;

. szorgalmazzl, hogy a média szereplői, a rnunkn'lnnsk (tulajdonosok)
és n rnunlnvz'llzlók egyedi, kölcsönösen elfogadott, nyilvános és
átlátható szakmai, enkni és foglalkozmx'si nonnsznt dolgozzanak ki, és
ennek alapján kössenek megállapodásokat.

Xl. Az egyesület guzdn'lkorlisn

63. Az Egy sülcthosszú távú gazdasági ala

'aizingadanvagyonrmly

Az ingadznvagyunnal '
'k
khmm
kzpesolntus gazdálkodásból szám-azé bevételeket

"

'

'
n

,

MUOSZ n vnevon

le./N

ők

kolti

Kim László

Az eddigi hozzászólások zlzpián

módosíum : ]zvaslntán:

Megismételt külduttgyűléscn ne lehessen ingatlan vételi—eladási.
befektetési kérdésekben donteni.
Hnm'mzau iiwnslm
legyen beiktám, hogy
.,ncm lehet hatámutkc'ptdcnség miatt megismételt küldöngyűléscn
14—lk pontba

dönteni."

az összes küldött kámmnegyede döntsön

imslm szei-int, ő ezt

elfngzdiz, a ):vaslan, hogy : ,elenlevő küldöttek háromnegyede
döntsön ilyen fontos kérdésekben
szednte ez így elfogadhátóbb

Hargitai

Mikor le'pyenek kntálybz? Es Hmti Vilmostól kérdezi, hogy az 50
százalék plusz 1 fő mire vonatkozzon?

dt. Huszák

Az elnök elmondta, hogy ezzel, ha visszamenőleg lenne a döntés. a
pályázók jogai sérülnek.

Hai-gimi
Miklós

Tudna'bin vmnak a jelenlegi pályázók a mostam

meet László

Nem gondolja kellőképpcn megzlzpozottnzk n fentieket. A pályázók
részére kiírt pályizat nem tartalmazza azt, hogy milyen aránybm d'onl
z lnild 'ttgyűlés Iz áii'tnlztzik ugyeben Azt gondolla, hogy nem lehet ezt

Miklóu
Balázs

kértek tájékoztatást ; dontéshozarali folyamatról

sznbályoknálk,

áz dnpsznbály nem engedte u
Bele
lett
de
nincs szabályozva ai hozzá
téve,
ingztlanértékesítést.
kzpcsolódó dnntsi kányzd.

á részükről xzámon kérni.

Hatgjmi

Miklós
M.

hngyel

Koribbm

Az zhpszzbz'ly eddig és korábban sem tette lehetetlenne, nem
korlátozm áz ingadmeladást. Még egyszer hangsúlyozza, hogy a
pályázók az eddigi subilyokkal voltak tisztában.

Lá-zló

Eléggé kzmgcrikusan fogalmazza z megismételt küldöttgyűlés
sznbályüt, melynél ő feltetelezi, hogy kevesen fognak teszt venni.
Ez nem rek—wins ilyen szempontból.

dí. Huuák

Hl előírja a küldöttgyűlés az 50 százalék plusz

Balázn

egy főt, akkor (el

A tégebbi alapszabályok nem zárták ki az ingadm-clzdás leheto
Korábban is vett és ndott el á MÚOSZ ingitlanokat és ezt az
alnpszzbi'lyn nem ultem.
21
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Hargitai
Miklós

Aki egyetért az elnőkaeg módosíúui javasla-ának elvetésével,

.zavazzon igenncl.
szavazás

Hurgimi

14

,ng 16 nem 3 rarlózlrodas. 4—en nem szamuk, így a ham'mzaui

Miklóu

javaslzt nem kapta meg a szükséges többséget.

Vicllek

Nem hibázultia a levezetést és az ndminisztrációl, dc42 ember egy ilyen

Ferenc

Kami Éva

kardrruuls kérdésben szel-inte m tud dönteni, Nagyon sok apró rész
as elektromkus kldolgczásn és r
varr. Szóba került a tisz
kúldótLgyűlésnél is ezt ki kell dolgom.

Fclvui, hogy mix mindenki fáradt, órák óta iu ülnek. Napoliák el

11

ülésL

Hargitai

Rendkívül rossz dolognak tanmá az elnapolást, men akkor a
megismételt közgyűlésen kell dönmni az ingpdanról.

dr. Huszák

Megismételt közgyűlésen nem lchzl ezt a mai vlra'r íolymm, hacsak
nem wflik most halimznképtelenné az ülés,

Miklós
Balázs

Szigethy

Emma

Múhkor volt egy jó javaslat, egy küldött egy lémábzn egyszer
szólaljon meg. Előzőleg is az idő második felében mem el a
küldöttgyűlés, Minden ellett küldve (égen c-mzilbm, mindlg
ugyanazt mondják löbbszor és többszor.

Hanti Vilmos Nincs gannciz, tehát vllzmi konktedzílást kellen: Izlclefogilrmzni1
hogy ne pár év ulm folyjon szét a pénz.

leugyni

A következő küldöngyűlésben kell bízni, nem kell feltételezni és nem
szabad frlrérelezrrl, hogy el fogják ,,pacslzrrl".
Az is egy választott testület lesz.

Vicsek
Ferenc

Itt akkor most nun lehet vitázni, lenn: vélemény, hogyhogy nincs arra

István

lehetőség. hogy elmondlák, amn almmzk.
Azt szeretné kérdésként felunm. hogy e úgy tudja, a dvd rorvény a
közhasznú szcrvczctcknck nem tesz! lehetővé a befektetésL
Szeretné, ha ; civil [érvénnyel ez össze lenn: hangolw.

r
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a) A

MUOSZ

fellép z !áic'kozmtás és z nyilvánosság sznbad érvényesüléséért és zmk
etikai tisztaságáért;
—

- kiáll z snuószabadságén;

.

nana zz összefogás! és a szolidaritást a szakmai szervezetek

. képviseli

kozön;

a szakma érdekeit z nyilvánosság működésével és ::

médiaszzba'lyozással kapcsolatos, valamint szakma! én'mó egyéb

jogzlkom'si kc'xdésekben;

. őrzi. illetve támogatja
. szorgalmaz: és
-

;.

magyar újságjn's értékeit;

magan tagjának képzését;

erkölcsi és szükség cserén log! védelme! nyún (agmmnk;

- kezeli és

hasznosan

a tulajdonában lévő

mgadmokn (olyan módon

hogy :; íenmaruísn koltségcku meghaladó cscdcges bevételeket
' ' (k
kr ill
kizárólag
alapsznabnly szerinú
közhnznú céliauz roman).
a szervezet

Hargitai
Miklós

Mcgilhpíljz hogyaham'mznmtakúldöugyűlée

11 /2. a.

magában 31
igen szavazattal, O nem szavazatra]es 6 tartózkodással ; 543ng
ln' mng
n k
mm
1

indímánv

Hargitai
Mikus.

Küldöuek

Küldöttek

Ezt követően felteszi szavazásra az elnökség által javasolt

módosítási javallatot. Kéri, hogy előbb ! rendelkezésektől
man-mon, mid egyben is szavazzanak Elsőként az
alapszabály n.z. b) pontjához tartozó módosítást teszem fel
sznvuám'a.

Szavazás.

b) A megjelölt célok érdekében önállóan, illetve 11 újságírók más

szakmai, illuvc érdekvédelmi szervezeteivel. civil szervezetekkel,
szakszervezetekkcl egyúm-nűk'odve:

29
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viccek

Benne van

dr. Huszák
Balázs

Amikor van egy vételi aiinlnt és tesz: egy csau is, azaz tulajdonjogot
és vétdátal ad a tulaldoniogérg lkkor felmerül it kérdés, hogy miként
ajánlhatja fcl olyan ingzdanokmk : tulzjdoniogát bármilyen jogcímen,
amely ti közhiteles mgndan-nyilvántznis mpiin nem áll az aiánhncvő
tukidom'bzn. még csak széliegyen sincs nin, nmcs bejegyezn
semmilyen jogi, pl. vételi ing.

Vicnek

Ez egy átmenni mcgoldás lenne az üdültetésre, az értéke nőni fog, és
meg is marad, ez egy kapkodás. Volt egy irá y-ítomuk tűnő folymai,

Ferenc

Perm:

Hargitai

Miklós

az üdültelés,

benne van hosszú távú bérlet] ajánlat.

amiben szerinte a küldözgyűlési befolyásolták.
Van bérleti és iobb vételi :,itilnt is, van 50 milliós gntnncin is,

i

Ami! Békesri liánlott, ihhoz tartozik az egy ügyvédi letet, amely
jogviszony az ugyvéd és a letevő Békeszi között iön léixe, nem vagyunk
harmadik félként l részese. Tehát ha visszzvanná az llinlalát még
elfogadás előtt és nem nknn'n ezt kiűzeml, nkkot int
nem kapjuk
meg.
jogszerű niinlmokban vagyunk benne, bizmási káxkém ezek a
hcim'lók be tudnak minket ezt perelni.

at

Vicsek
Ferenc

Akkor is aláírhatod : papírt n mi iogászunkknl együtt.

Hargitai

Ez nem egy olynn garancia, lmi! ml : pályázntban feltételként írtunk
elő, ezt ő nem tette meg. Nem is teheti meg ielenleg, mm egy másik
folynmltbm Vagyunk benne.

dr. Huszák

Ha most :! küldöttek úgy döntenek, hogy a hciu'lók liánlamlt
elutasítják, akkor lehet : Békeszi Kft el dknzdem tárgyalni és aki:
bmkguzndát kémi, vigy ! letétet. Fé ,nwnban, hogy két szék
között : padlón csik ii MÚOSZ, lni pl. a hc]! ajánlatokat clutnsitiák,
majd ezután gyorsul a Békeszl részéről visszavonin az ajánlatokat

M. l.:ngyel

Reggel az új letéti alá!-11210! azonnal Mildósnnk megmutnttn, meg is
mondta Mamn úrnak, hogy attól hogy ez itt van, kötelezettség a
MÚOSva nem vonntkczik. Mmin most szóban, telefonon számán
közölte, hogy feloldotta ii titoktartási kötelezettség alól a küldötteket
illetve vállnlla n kockázatot, hogy nem mdiuk biztosímni azt, hogy csak
n küldöttek ismerhetik meg 22 alánlzmií. A cscxdngadznokm ut
mondtx Martin József, hogy at npzm-nmból négy a nevén van, és

Miklós

Balázs

László

43
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Hargitai

Az előző kiildöugyiildsen ki lenek vedwe az addigi elnökségi dnnrések
amely cuc az úun (etelt minkev, azok egy kivételével cgyhangúak
voltak.
lgnzz vnn Kelen Évz'nnk : me'lmlnn színvonal mlm, Tihany egy
mérgezen úgy. ameddig ez a mlaldonunkban win addig ez valószínűleg
így 13 lesz. Próbáljunk meg azzal foglalkozni, ami a nnpkend, ne
meniiink el szemelyeskedesbe

Acsay Judit

Kékesi Zsolinoz szeretne csatlakozni. lnradynek köszönhető, hogy
inlpon maradt a MÚOSZ, az igaz, hogy nem egy kimondottan
közkedveli ember természete mim de a gazdasagi erdemeii nem
lehe! elvinmi. A Bék:szi—aiánlat megítélése szei-im egy veszélyes úgy,

Miklós

i

i

M. lengyel

László

Az nyilvánvaló. hogy az érzelmekről nem lehel elleluntenl in, de
racionalitást ls figyelmbe kell vcnni, mindenki aszerint dönzson.

uderer m

Szégyellie itt sok mindenki megne és le a kalappal Miklós reliesiunénye

Horváth
László

Van itt szemlélet és mpasztzlat is, hogy volt in egy olyan, hogy Sukit
beszéltünk róla, és egy misile hogy gazdasági mnnnnliiisr vegyék
figyelembe. Nem mindegy, hogy 900 millióért vagy később többért
adjuk el, vagy bérleti jogviszonyba kindiiik; Később n szomszédnak
nósen a mind resze. Még
úgy-is kell mlld, mint egy fdzrkenyer. K
is
első
vevőielölt nem ndiie ii a vereli
az kérdéses, hogy esetleg ez
leherőeeger :. niisndiknnk.

Vicsek
Ferenc

Az első percről kezdve én úgy voltam, hogy mely pontok azok.
amikben kerdieeirn vannak, vagy bizonytalan vagyok, senki nem

elő".

kerülte meg a kiildnergyűle'sr ezr visszaumsílomr

Bánkuu'
András

Neki nagyon nniipniikus Mnm'n úr nyomnln'sn, kerdes, hogy honnan
szerezre meg az e—mail címeket, nin'nz pedig ilyen kireielekkel rosszul

elkiildinznianlme
Szereine azonban megköszönni Horváth uszldnzk az ndnrnir, a
Lédezemek és Vicseknek is meg kell köszönni, amit cslnáluk, merr ez
olyan szervczcl, ahol meg kell

Hargitai
Miklós

vinni n dolgoknL

Felreszi ezmzisrz z nipkendi ponthoz imozó, az elnökség által
előmrjeszien és a meghívóval együtt kiküldött határozati iavaslamt.
Jelzi, hogy mennyiben i következő napirendi pont ezerinn'
ajánlatokat kívániák elfogadnL akkor erre a nnnrnzzn' iavzslnnnl
nemmel kell szavazni. El.!enpróba, Tartózkodás.
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Küldöttek

Szavazás

Küldöttek

A küldöttgyűlés az Alapszabály

.

x 4. k) pontjaiban foglalt

jogkörében eljárva előzetesen invahagyla,
hogy a MÚOSZ elnöke a DTJnvcst Kft. (cegiegyzekszarn: 0109-691706, székhelye: 1051 Budapest,
Sa. tt. 1.) ajanlattevtsvel, v
a DT.lnvest Kft. altal a palyazati
kiirasnak megfelelően kije 'k vevővel
az általa adott vegsü alanlatnak megfelelően, monomer Ft—os
együttet vetelaron (Tihany 512
hrsz. alatti ingatlanra eső vetem—. szsmüooor Ft, a Tihany
570 /1 hrsz. alatti ingatlanra eső vetelan
275.ooll.ooo,- Ft), a szerződéskötés napjától szamitott 44 napos
fizetesi hataridtlvel adásvételi
szerződéseket kassdn a MÚOSZ tulajdonaban álló tihanyi
üdülő es strand (Tihany belterülct 612 és
570/1 hrsz. alatti) ingatlanokra vonatkozónn, egyben
felhatalmazza a MÚOSZ elnökét a szükséges
adatvetell szerződések megkötésére, et a kapcsolódó
ingnyilatknzatek megadására.

Amennyiben a DT.lnvest Kft. ajánlattevővel az adasveteli
szerződés megkötése a jelen határozat
meghozatala-tnak napistdl szamitott 15 napon belül nem kerül
meglnüteste, vagy az egyéb okból
meghiúsul ügy a Idildöttgyűlés az Alapszahaly x. ll k)
pontiahan foglalt jogkörében eljarva előzetesen
invahagyia, hogy a MÚOSZ elnöke a CD Service Kft.
(cégiegyzékszám: OMH-261766, székhelye: 1025
Budapest, vethalont u. 12-16. 1. ép.) ajanlattevtsvrl, vagy a CD
Service lm. által a pályázati kiltasnak
megfelelően láielöhvevővcl az altala adott végső aianlatnalt
megfelelően, ass.ooo.ooa,- Ft-os
együttes vetelaron (Tihany 612 lmiz. alatti ingatlanra eső
vételár: sos.soo.ooo,- Ft, a Tihany 570/1
htsa. alatti ingatlanra eső vélelár: 379.zoo.ooo,. Ft), a
szerződéukötés napiálól szarnltntt 45 napos üzetesi határidővel
adásvételi szerzadeseket kattan a MÚOSZ tulajdonában álló
tihanyi üdülő es
sti-and (Tihany belterülcl 612 és 570/1 hrsz. alatti) ingatlanokra
vonatkozóan, egyben felhatalmazza
a MÚOSZ elnökét a szükséget adásvételi ezenődénck
megkötésére, és a kapcsolódó jognyilatkozatok
46
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megadására.

Hzrgilai
Miklós

l-lsrgiui
Miklós

Amennyiben : C.D. Service Kft. ajánlattevővel az adásvételi
szerződés megkötése a ielen határozat
meghozatalának napjától számltolt 30 napon belül nem kerül
megkötéste, vagy az egyéb okból
meghiúsul, úgy a küldöttgyűlés az Alapszabály x. 4. k)
ponriában foglalt jogkörében eljárva előzetesen
ióváhagyia, hogy a Múosz elnöke a Vitorlázó Gyermekekért
Egyetnlet (bit-sági nyilvántanási szám
ol-oz-oomss, székhelye: 1222 Budapest, Mező u. 49.)
aiánlzttevővel, vagy a vitorlázó
Gyermekekért Egyesület által a pályázati kiirásnak megfelelően
kijelölt vevővel nz általa adott végső
liánllsmnk megfelelően1 880.000.000,- Ft—oa együttes vételz'mn
(Tihany 612 hrsz. alatti ingatlant-a eső
vételár. 530.ooo,000,- Ft, a Tihuny 570/1 hrsz. nlatu' ingatlana
eső vételár. 350.l)00.000,- Ft), a
szerződéskötés napjától szán-thou 44 napos üzetéiií határidővel
adásvételi szerződéseket kössön a
MÚOSZ tulaidonában álló tihanyi üdülő és attend (Tihany
belterület 612 és 570/1 hrsz. alatti)
ingatlanokta vunatkazóan, egyben felhatillmazzn a MÚOSZ
elnökét a szükséges ndilwételí
szerződések megkötésére, es a kapcsolódó jognyilatkozatok
megadására.

M

Megillapitja, hogy a nstátozarot a küldöttgyűlés 21 igen szavazattal,
13 nem sznvaznml és 4 tartózkodással
Az összevont
tárgyalás miatt a küldöttgyűlés a 8. napirendi pont tárgyalását nem
folymtjn, és az oknfogyottság miatt abban hztátozatot nem hnz.

*

Az Egyebek napirendi ponmál a hozzászólások következnek. Nehany
fcintns szabályt idéz elöljáxóbzn : küldöttgyűlés házszabályából.
A hozzászólás időtartama nem naladnstia meg a 3 peteet
Indokolt esetben 2 perces kiegészítő hozzászólást lehet kéml. A 2
perces surun kivirli huzzászólás loga azt illeti meg, aki

.

személyében érintett.
. A hozzászólások sorrendjében a küldöttek előnyt élveznek a
tanácskozást isggal meghívottnkkal szemben.
! Az érdeklődő tésztvevőknek hozzászólási joguk nincs.
. Az elnök : hozzászólótól a szót megvonhatia, ha a felszólaló
túllépi a megadott időt.

47

ÉN

li lül

2

;

4
5

a
7
:;

9
10

n

12
13
14

IS
16
17
18
19

20
21

22
23
24
25

26
27

23
29

30
31

32
33

34
35
56
57

35

90
279
26086
5217

ÁrpisiZolm'm dx.

26079
29799
22899
285
25

Csákvíni Géza
D.,-c'. Am

BinkuliAndás
Bak; Liszló

,

Agm
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25274
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22207 Huni Vilmos
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22053 Harvárh László
5681

KékenZsok

3708 Kelezi Én
1253
22656 Kkexljsdó
0824 Kósnjuúxdx.
2421 Láden: Pál
5093 LengydLisllo'
2015 M. Vndas Zsuzsi
27355 Móúcz—belán Simon
555 Mán Kmdin
29222 Nagy Erzsébet
324 Nugmhwa'n
916 SoműxPétex
3425 Sznbndy Cub: dx.
1994 Súntóhwán
4502 SzegóAnm
3615 Szigethy Emmn D:.
30203 Vimk chnc
63 Vmoe Mályi:
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A jegyzőkönyvet készítette:

Budapest, 2021.innuáx 4.8
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