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M. Lengyel

László, a

küldöttgyűlés
elnöke

Vicsck Ferenc

küldött

Vlcsek Ferenc felvetésére a válasz. hogy eddig : logika a napirend
elfogadása volt — 1 maghívó kik désével lnm'lynsul. leher hozzá
módosító javaslatokat biz, határidővel renni, a sorrendeken lehet
válmznmi, isrmlmi ke'rde's, iavaslam, hogy mundion minden úgy
ahogy volt. Belorusszilíban mindenki tudja, hogy mi folyik, az
Európai úisigirrs Szövetség indirnrr egy nzgyon komoly ksmpányr,
ehhez n Srirószekszervezei is csadzkozorr. Véleménye szerint ió
lenne. ha ehhez a MÚOSZ ls CSidlkchna — tiltakozó levél, ehhez
semmi más nem kell, mint hogy az elnököt felhzlzlmuzuk ene.
Napirend előtt ,msnliz, hogy ezr tegyék meg, arra kér mindenki!.
hogy csak az szólaljon meg, aki ezr ellenzi. Vicsek Ferenc ellenzi
egyedül.
Idejében beadta a módosító napirendi juvaslzm'z, ezi szennre nem
leher lesöpörni az aszmlxól.

M. Lengyel

László

A le ilwaslzmd az elnök Másközébc mrrozik Mosi r Bclorussz
kényszenmézkcdések
elleni n'lmkozdsról kellene dönteni.
Megállnpinz'k, hogy mindenki (ámogatja, 41 fa.

Ha:

Köszönu' a küldöttgyűlésen résztvevőket

"mi Miklós,

aM OSZ
elnöke

Egy mondatot engedjetek meg, juhász István küldött mgmrsunk a
napokban Elhunyt. egy rövid főhajtással részvétet és tiszteletet
nyilvánítunk felé, A sainálntos lnlálesei gyzkodau' kövezkezmenye,
hogy a hlü'lmzadcépcsség menglapl'm'sánál egy fővel kevesebbel
vehetünk csak számításba, tehát a külddngyűlés 40 fős len (Danó
Anna kilépésével egyike),

Perben illrunk vele, illetve az áltak kepinselr vállalkozással,

hztálymlznmk mormk az ő igénylé :, mely az ingadnnkirdással.
üzemeltetéssel knpcsolatos követelései miatt volt (az elnökség nem
hzgym jóvá e vele kötött szerződési), ez a hagyatékának resze,
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)clcnlcg bítósa'gon van egy közös ügy.
Tzlán lnnn'k, hogy velünk van Rosta Márton ügyvéd, a lett a
MÚOSZ ni iogászn, Huszák Balázs nem távozott n kotelékból, n
médiaunz'csldást továbbra is végzi egy másik megdllnpodás
keteteben, de ti sze ezet eletebol ki ezetetett volna mnmdni :
iovoben, így munká' átvette Rom Menten
dr.

Runa

Mdtton, a
MÚOSZ

jogtanácsosa
Hetgitni Miklós

Köszönd n kiddoneket, Huszák Balázs kollégája volt.

A napuend dsszcáuílásában már nem Mánon vett reszt.
Sajnos a járványhclyzc! ezen kúldóngyűlést 15 az online létbe
száműzte, a küldöttgyűlés mcgtam'simk n kereteit a veszélyhelyzet
során n személy— és vngyonegyesito szervezetek működésére
vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséxől szóló
502/2020. (x1 16.) Korm. tendelet lutározzn meg. Nngyon
röviden ismerten azokat a szabályokat, amelyekből látható, hogy
miért és mennyiben kell eltelni iz ulnpszzb'álybnn rögzített

"szokásos" diírásmndtől,
A Kománytendelet kimondla, hogy a iogi szemay döntéshozó
szervének ülés: ideértve küldöttgyűlést és : részkozgyűlésl IS
nem mxtlntd meg olym módon, hogy az n ug szeme-lyes
—

—

részvételét igényelje. (3.§ (1) bek.)
A dontéshozo' szavunk az ülése a tag elektronikus hírközlő eszköz

igénybevételével történő részvételével tartható meg akkoris, ne n
jogi személy létesítő okimtn e lchelőségckxől és nnnnk feltételeitől
nem vagy az e tendeletben fogltltnktdl eltérően tendelkezik. (as
(2) bek) A iogi személy ene kiielo'lt vczexő tisztségviselő): vezeti
le a döntéshozó szerv ülését, és készíti el E döntéshozó szerv
ülésének jegyzőkönyvét. A jegyzőkönyvet az ülést levezető vezető
tisztségviselő ma 115. (45 (3) bek.)
Tájékozmia n k'
neket, hogy ahogy után már a meghívóban is
felhívúk : Egyelmükcl'1 a küldöttgyul ől felvétel készül.

súlyosbodott a jáwányhclyzet az előző küldöttgyűlés éti, azért az
kéne, hogy csnk : szemelyzet vegyen részt a székházban
személyesen, így ő és M. lengyel László, vzlzmint ne ügyvéd ls
onhnc térben vesz IÉSZL Mindenki nieelme't kén', ha mid
lassabban fog emintt menni n küldöttgyűlés lebonyolím'sa.
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Keleti Éva,
MÚOSZ
nezteletlaeli
elnöke

u Javasolja, hogy mivel viesek Ferencnek van egy hosszabb
kuzziszólisa. így kéri, hogy jarulianuk hozzá, hogy egyszerre tudja

elmondani az előterjesztését

Vícliek Ferenc

Javaslata lényege, hogy miuuin a napirend módosítn'sát javasoln, és
mól lesz szavazas, de mium'n valuki úgyis leszámoljn és n
rendelkezések alapjan erre nincs szukseg, így eltekint ettől. A
rendes eliárir szeúnt kellene előbb választani usztségvisclőket es
utana a nepuendrdl már velük szavazni, ele akkor ez most nem
feltetlenul kell, hogy így legyen.

Haxgimi Miklós

Ha vdaki érez indíttatást, akkox lehet előre jelentkezni ezekre !

tisztségekre.

M. Lengyel
Lauzln

Hargitai Miklós

Ha előbb lenne

a

mpucnd szavazása

és után: a tisztségviselők

megválasztása, akkor is visszmcnőleg a megvalasztott
úsztségwselők felelőssége érvén es rá.
Nem látja semmi akrdalyit hogy Viesek Ferenc el tudni mondani
a teljes előterjesztését, nz SZMSZ ilapj'
bbcn : levezető elnök
de
dönthet, természetsen ő ehhcz hozzáiuulr

Nem lesz nugyon hosszú, csak
végett késik ezt.

a múltkori

feszültségű elkerülése

Szeretné megjegyezni, hogy mivel közhasznú tásaság a MÚOSZ,
így a teljes iegyzakunyvet nyilvánossá kell tenni, ezért kéri, hogy
ezt mindenki vcgye ügyclunbe felszólalásnkox. jogilag 15 helyt kell
ezért állni n felszólalónak és ii MÚOSZ-nak.

Volt egy elegge

eldurvult belső vita a tihanyi ingatlan
énékcsítésével kapcsolatban, A telex, M'FOR.hu_ valamint
egy
harmadik puruilliuz is eljutott küldött-társunk ílml
egy sztori.
Magyarin vefgigházaltn vele a sajtó egy reszet. Mindhárom tortenet
ugyanugy végződött, hogy a több óm'n keresztül válaszolgatott uz
újságok kérdéseim, ezek un'n a pályázóket is megkeresrek, ezek
után mindharom orgánum megállapítom, hogy ez egy belső úgy,
és nincs benne semmilyen sztoni De azért arra kéri a küldötteket
merlegeliek, hogy ennek a MÚOSZ szempontjából milyen
következményei lehetnének, lehetett volna. Mit nyerhetett volna
vele MÚOSZ és mil veszthctett volna vele a MÚOSZ, próbálunk
kö ben innen tagokat toborozni, és közben lejön az ujsagi '
k'
ségtkben egy rossz ke'p. Ezt káxosnak tartja, mint új agiru,
és mint u MÚOSZ ugia is. Ez a saját véleménye, erről nem is kell
vitát indítani.

:
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Két-t, hogy minden küldött kapcsolja be

biztosított az, hogy

a szavazás

során

a

:

knmerálát, mivel így

küldöttek azonosíthatók

legyenek, nmcly komoly garanciális ltetdes. A szavazás során
kézfeltzrm'ssal történlk maid szwazás, így énelemszcrűen csik az 2
szavazat tckintllc
ksmettt képen a k' ön azonosíthatóan látható és felemeli a kezét.

Kati.

hogy

próbasznvizás

s határozatképesség
ellmőaésére mindenki kapcsolja be ltsmem képét és emelye föl
a kezét! Megállapítiz, hogy a küldöttgyűlésen elekttoniltus hírkö lt;
eszköz útján 34 küldött van jelen, így z küldöttgyuls
ltztz'mzstlte'pes.
jelleggel,

:

lsmettsu' a kiküldött napitemü pontokat, illetve 11 nhhoz etltezctt

módosítási izvsslatoe

A veszélyhelyzet szalámi tendelltezeselt alapján küldöttgyűlési
nsztségviselők vállszűsa nem szükséges, (igyelemmel z
ko ányrendclet non clőízásím. mely szerint a jogi személy ette
kr lölt vezető dsztségwselőlc vezeti le tt döntéshozó szerv uleset,
e's készíti el a döntéshozó szerv ülésének legyz
könyvét A
jegyzőkönyvet az ülést levezető vezető tisztségviselő ím alá,
Kéri, hogy folyussák : sotet. következő nzpltendl ponttal. A
küldöttgyűlés tisz-ségvttelóinelt ! megválasztása következik. Az
502/2020 (XI. 16.) korm. tendelet alnpiin z ;egyzó ónywezctőről
nun ltal dön tti, mivel s tendelet alapján a jogi szemely ene
ki
lt vezető szmégvisdőie vezeti le a döntéshozó szerv ulését,
és készíti el :. döntéshozó szerv üle'se'ttelt jegyzőkönyvét. Ettől
függetlenül z legyzőkönyv dkészítcsébcn továbba is otbtrm Laun
működik közte.

Szzvzzaszámlálókn kell választani, akiktől az 502/2020 (XI. 16.)
kormányzcndelel ugyancsak nem unalmzz ellélő zendclkezésr, így
itt ismét az Alnpszabíly az irányuló. Szavazatszámlálónak megint
csik nz előzetes egyezmtc'sek alapján dr. Halász Gézát és Kiss
Péter! javasolja, :!ka ezt előzetesen szóban vállalták ls. Kérdem,
hogy van—e vilzldnck más jelöltje ette z posztra? Mivel nincs, így
kért hogy szzvzzzsmlt z ket idöllxől egyszem;

Hargitai Miklós

Szavazás

A szavazást lezán'a és megállzpitys, hogy s küldöttgyűlés dt. Halász
Gézát és loss Péter! 34 (6 igen és a fő nem szmzzsz mellett ,
4

sznvzzztszámlálónak megválasztani.
A MÚOSZ Alapszabálya enelme'beu két küldött-tám felzdzm lesz
; jegyzőkonyv hitelesítése. Az 502/2020 (XI. m,) korm. rendele!
. jegyzőkönyv hitelesítéséről nem rendelkezik, ezért itt eltérés
hiányában az Alapsznlbilynak megfelelően kell eljárni.
jegyzőkönyv-hitelesítőknck kz előzetes egyeztetések illpián Bódi
Ágnest és dr, Hajós Annát javasolja, nluk ezt n felkérést mix
előzetesen szóbm elfogadnák.

; küldötteket, hogy sznvazzmk : ke: iegyzőkónyv—hnelesírő
személ étől egyszerre.
Kézi

Hargitai Miklól

Szavazás

A szavazást lezárja és megállnplgn 32 igen szavazatai, 2
tartózkodás mellett jegyzőkönyv—hitelesítőnek Bódi Agnest és dr.

Hnjós Annát megválasztotta a küldöttgyűlés

Hargitai Miklós

A mpirmd elfog'cdása lenne a következő feladni.

Kíkiíldöttmpimnd:
1. Annpitend elfogadása
2. A
küldöttgyűlés
uszwégviselőinek
(jegyzőkonyv—hltelesítőlg szavazzxszámla'lók)

megválasztása

3. Elnöki

beszámoló,
lájékozmtás
zz
előzetes,
kötdezense'gválhlásnélküli (indikatív) befektetési felhívásra
érkezett ajánlatokxól
Befektetési szabályzat elfogadása
5"?
Döntés : küldön- e's úsztújításról a korumvírus-járvány
miatti veszélyhelyzet során érvényesülő sznbályokmk
megfelelően (elekLmnikus úsztújíu's)
a. Felújítási zizp képzése a Vörösmarty utcai székház
énékcsbkkenéséndk : megelőzésére.
7. Egyebek
A nzpircnd körében Vlcsek Ferenc lnlldcn terjesztett elő módosító

indítványt, melynek lényege, hogy :. tisztújítísl választási kérdések
kerüljenek clső nnpizendi pontbn, unz ham'xozau' jmslnu:

Hutámzatijamhn

A

Küldingyűle'; maga
külde-w rmv'l e': nagy

',

úgy a ). napimdz pali! leg": a Dá'nlz': a
mi! a komnauílwyj'a'márgy mint:: maga,;

mán émíym'ilo' :znba'hakrmk (502/2020 pa. 16.) himágnndtk! 6.
pnmgmfw 4. Marad!!! "ugrik/ően, lle/emilem W/Ia'ual. A nnpinnd
tahát tig mami", [Mg
1,

A napirendemaddm,
5

75/3'

Milán

hmmm [isztrígvinla'ínzk Warm
5. A lid/agár
www/e emma— DM; :: ka'/Ida!!- t't MM! avi/a

2, A

kammmlyámálg'

mm mgannga

izma.

www rzaba'baknnk

mák/o'": (ekkmmikm !íl'zh'g'ílá!
4. A h] lelne—t; anyámat cybgadám
;. Feny-i
Amin a :(;sz mikrtikéenitinú "93915th
5. Elnkki Madam, wil-áztatni: az
slim kúhkgzlrxt'gua'lbblt nil/sali

'm

(indit-Alit) hjkhúd/G/bivásfa

EVA—grrr

gint/anem!

Kérdezi, hogy 2 napirend ilyen sottentli'i megváltoztxtásához, mint
módosító indítványhoz Vin-c bárkinek hozzászólása '— tet/étele?
Megadta a szót Vicsck Ferencnek. nnpixend módosító listn'tnzati
javasla! benyúttójimk.

:

Vizi-elt Ferenc

A tisztúiitn's mpuendi pont legyen előte linzvn, a többi legyen
hátrébb sorolva, mert ez : leglényegesebb felzdnt. A tét ón'z'lsl, az
úis gítóúxsadalom nem volt ilyen megoszlott soha, meg kell

küzdeni n demokmtikus nyilvánosságot én támadásokkal.
Valamint nagyjából most dől el, hogy kik és hogyan fogták
használni a szövetség Szokatlanul nagy bevételét etcdményezó
tihanyi üdülő után járó vételn'tit Véleménye szerint ezért kellene

előte hozni a nspitendet.

Hargitai Miklól

A világjárvány mintt el kell térni zz alapszabálytól, az elektmnikns
választás snnin figyelembe kell venni, lingy iz teljesen tisztn és
nemnkniu'kus nlnpt'. legyen, Az egész válnszn'snnk, lelölésnck,
ajánlószelvények beszenesének, stb. ádáduttónzk kell lenni. A
múlrkou' 9 órás küldöttgyűlés mpnsztzln'a szennt most még
kipihent, nyugodí mindenki. Voltak nm jelek, hogy nem lesz
könnyű követni ez előkészítési folyamatot.
Jnvnslntn, hogy n küldöttgyűlés m'mogzssa,hogy n 3. nnpitendi pont
legyen n nszn'liím'si napirendi pont választás szabályainak
elfogadása, ezután legyen a befektetési szabályzat a felújítási alzp
képzése, n beszámoló _ : kötelezettségnélküli
befektetés
ajánlatokról.
Most tnmink a napirend elfognlásábm azért kén' annak
módosításáL
Ha tól érti, zkkox az eredeti nlpircndhcz képest Vicsck Ferenc
javaslm szerint 3,és 5. pontja cserélődne fel. A jelenlegi határoza!
alapián május végéig kell ;. tisztújíu'lsl megtenni Ez egy elvi
időpont, nyilván lehet mill változtatni Ha további-n is ehhez tartja
magát a küldöttgyűlés, ikknt ezt ti tisztú"!ás! kizárólzg
elektronikusan lehet mcgmmni és : küldöttgyűlést is :
veszélyhcl zcú hosszzbbítz's miatt.
6

34,

%

titkuk
W

A küldöttgyűlés jelenlegi jogositvanyi eldönteni, hogy
mmdion az
eledel! hitindó és elekuonikusnn lesz lcvezényclvc minden, vagy
ettől elter, és dönt úgy, hogy későbbiekben. a vcszüyhclyzet
feloldása után lesz személyesen megtartva.
Valószínűleg május 22—én, vagy mijns 27-án lesz az clekttonikus
timi terelt tisztújító kgy. Annyiban térnénk el ezen esetben az

zlapsznbály'tól, hogy nem lenne tejjesen ritkos szavazis technikailag
és jogilag, hogy a rendszergazda, aki kezeli a rendszert latja a
szavazatokat Ez egyébként jogilag megfelel a jelenlegi
veszélyhelyzeti rendeleteknek. Ennek ez az egy hatul ője van.
Ami viszont nem küldöttgyűlés hatásköre, az a jelölt-Másnak az
online átültetése, ugylnúgy megy minden majd elektmnikusan,
mint az az eddigi papiralapti ajanlasok begyűjtése. Ezt az
elnökségnek k ll elfogiolnie. es el is fogndm. Ez alapfeltétele is volL
hogy felke's
'n 1 szervezet az elektronikus májusi küldöttgyűlés
megszervezésére.

Nincs

semmilyen hanti stratégiai célja az elcklmnikus
lcbonyoll'tásnnk, ugyanúgy fog működni egy elektronikus feluleten,

mintpapiralapon.

Vicsek Ferenc: Köszöni, ingyen

jol felvázolta a jelenlegi

helyzetet, ezért is javasolta, hogy előre legyen hozva a mpixendben.
Amiatt kell etetsl donteni, hiszen vm 900 millió Ft a kzssza'ban,
amirol dönteni kell, ha megint elhalasztodlk e tisztt'rjltn'sr választás.
akkor megint alkii fog, a
ány miatt összctorlódmk a dolgok,
igazabol z jelenlegi küldöttgyűlés mandátum: mi: lejart igy nem
lenne jó, ha döntenének nngy dolgokbnn. Ha valaki az! gondolja,
hogy minél hammbb tisztába kell tenni a viszonyokat, i
mmdátumok lejárta után mit olymoknik kellene foglalkoznia a
MÚOSZ ügyeivel, akik ezzel aknmnk e's melnak foglalkozni, hogy
ne csússzun át, bele, hogy hivatalos mandátumi ltata'ntion nili
úszxségekben levő emberek döntsenek ezekben e nagy
kerdesekben. Megerósitvc erzem magam Miklos szavai által. A
legmagasabb döntéshozó szerve a MUOSZ-nak küldöngyűlés.
hogy milyen szlbilyok vonatkozzanak a jelölnfllltiism, erről is
érdemes beszélni

:

Hargitai Miklóu: Túlterieszkcdés

—

a lehető legjobban szerette

volna leirni a jogi folyamatot, az ügyvezetésnek kell a
rendelkezések, jogszabalyok szerint kizlzkl'mni a választás
körülrnenyeinck megszervezését.

Viceek Ferenc: Joglner—rteliia _ kotelessege elokeszitett. és
7
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eleteneszteni az elnöksegnek, és ezt a küldöttgyűlés fogtdia el,

Hatgitai Miklos: Ebben

az ügyben a küldöttgyűlés nem hozhat
olyan döntést, mai az elnökség vagy az elnok számán ne lenne

megfelelő, aszennt fogunk menni, zhogy itt dontes szuletik

Kékesi Zsolt küldött: ügyrendként szetetne annyit mondani.
hogy ez egy jó napuendi módosítási javulni, szavzzzunk róla.
Vince Mátyás küldött: Mt'tltltoe sem értette a nagy sietségc! a
nsztúiítissnl kipcsolztban, ő nem én egyet vele, mi szetetne'

kérni a küldötteket, hogy változtassanak a korábbi alla'sponnukon,
nuszen'nt legyen megtattvn máyusban a úsztúiítás. A kiindulo
pont
_ nem én egyet zzzal az álll'm'ssal, hogy lejatt a mandátum, t
veszélyhelyzeti tendelkeze'sek :]zplán ez tan addig feloldásáig plusz
90 napig.
A pénz felhasznalasamk korlátait kell a befektetési szahalyzathan
megtenni, emiatt nem latin fontosnak a siitgóssegte hivatkozni.

Két javaslat etkezett napirend megváltoztatásán, Howath L. azt
ken, hogy esak (áiékozutó legyen a befektetési szabályzat —

szzvazas, elfogadas nelkul

Hargitai Miklós:

A

pénz megetkezett, amennyue eldte tud
tekinteni, nem mrtjl reálisnak. hogy ez t küldöttgyűlés és ez az
elnökség döntsön a befektetés kétde'se'hen, hisz ez egy nagyon
hosszu folytmzt. Egyik helytől sem e'tkezett még vissza érdemi
aimlat attol, akiket megketestunk, esak ke'tdeseket kaptunk vissza,
tehát ez a pénz jelen állás szerint a számlán fog maradni egy ideig,
hacsak egy itmcneni lekötés nemlesz.
Hogy a mandátumot valmilyen im'nyhan el kell döntenie iz hiztns.
Vagy ki kell telni : veszélyhelyzet utani tddte — de ezt nem lehet
tudni, hogy mennyi ideig mt vigy mantd a május végi időpont.
Elképzelhető, hogy a kormánynak kenyelmes helyzet szennt
mlogarjn'k aki: a választásokig.
—,

Horváth László küldöm Egyetért ez utobbi mondatokkal, nem
kell végtelenbe engedni s han'údő kitolasat,

Bokor Pál küldöm A úsztújítással kzpcsohtos vita szennte mat
most folyik, holott még nem szmztunk a mpirendről. Ebből is
lászik, hogy ez a fontos, limo§tja viesek uyaslzta't az előtehezott
napitendtól.
8

74
ek,
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Hugitai Miklós: A hozzászólásokat követő: szavuasm teszi fel

a napimnd megváltoztatásán irányuló módosító indítványt, Kérem
kézfelemeléssel szavuzon, aki a módosított napirendi sorrendet

dfogadia.

Szavazás

Hargitai Miklós

Megállapítja. hogy a napirend sorrendjének módosítását a
küldöttgyűlés 23 igen szavazattal, 5 nem szzvzzzml és 4
tartózkodással dfogzdu.

Hatgítaí Miklós

javasolja, hogy kezdjék meg az e'zdemi napirendi pontok tixgyalá—
sa't, Az első ilyen jellegű mpuendi pont, 3. napirendi
pont: A vá-

lasztás szabályainak elfogadása- Döntés z küldött— és u'szhiiicz's—
tól : koronav'íxus—iirvt'tny mizm' veszélyhelyzet során érvényesuló
szabilyolmak megfelelően (elektronikus iiszzúiiuis)

dr. Rima Márton A

kell
hslyzct összefoglalása Ke: ,ogi megoldás kö
választatni, mindkettő meguldás jogszen'x, egy közösségi döntést
kell hozni, hogy melyik valósulion meg.
log-i

d:. Rosta Márton Átmeneti rendelkezésekben

a kormányrendelet

azt

is lclictóvé

hogy csak a veszélyhelyzet elmúlása után legyen
"hagyomanyos választás". Korma'nyrcndelec ,,lls a ,ogi személy
vezető úsztségvisclőpének vagy lestülcli tagjának, valamint az
állandó könyvvizsgálójínak megbízatása avcszélyl-lelyzetideje zlzu
szűnik meg kivévc a mi 325. § (1) bekezdés c), e), l) vzgy g)
pontja szerinti megszűnési okot, és a fdügycleli )ogkörébcn eliáió
hatóság vagy him ig határozatával ["rténő megszűnés esetét -, a
megbízatás alapítoi határozat vagy 'nlésltozó szervi hatámzat
hiányában a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig
fmnmamd, és a vczctző tisztségviselő, a testületi mg, valamint az
állandó könyvvizsgáló legkésőbb eddig az időpontig kóleles
feladatizelláun." (6. § (4) bekezdés)
zen-ie,

—

Amit z Vicsdt úr felvetett, az nem jogi kérdés, az közösségi kérdés,
aki azt mondja, hogy a hagyományos módon, élő módon szeletnc
választxni, annak az elhalasztása kell szavuznial
Aki pcdig azt szeretné, hogy minél korábban legyen tiszrúlítás,
annak az online télben történő szavazásra kell szavazni, ahol ls :
feladat, hogy az alapszabály szeeinc ehhez kell passzíntznl az Online

módon történő szavazást.

Hargitai Miklós

Ahol

a vészhelyzeti rendelkezés

és az alapszabály, SZMSZ

összeütközlk, ott lehet benyújtuti határozati javaslat módosítást, z
9

(

m' lilák
le
_

Vince matyai

hogy nem vagyunk ingatlangazdálkodó szervezd, aztan felmerult,
hogy lakásokat adnánk ki, nem vagyunk vagyonkezelők — továbbra
sem.
l-la iugilag van ni mód, azt javasolni, hogy a rendelkezésre álló
összeget tegyék lie allampapitba addig mig döntés nem szuletik
befektetési szabalyzatttsl alapelvekkel vagy elddnte'ste kerül a
közhasznusagta.
Támogatja a penz értékének védelmében lekötésre.
Ken ette is aia'nlatokat, még nem adtak e'tdemi valaszt sajnos. Be
fog számolni az updóktól a következő küldöttgw'llésen.
Az ő módosító inditvanyanak lényege. hogy halasztódion el a
befektetési szalailyzat elfogadasa.

/

Vieielt Fetene
Haagitai Mikló-

Hatvani László
M. Lengyel

Nincs alapvető, a szervezet!!! nézve későbbiekte nem módosítható

utaló

kdvetkezménye a befektetési szabályzatnak.
Az elnok a kiildottgytiles hatasktstébe ad több iogosultsagot
A későbbiekben a befektetésnek, a gazdasagi tanasagok
alapitasanak vannak szabályai.

Hatgitai Miklós

Nem plusz jogai

Somfai Péter
M. Lengyel
László

Vicsek Ferenc
Hatgitai Miklós

sznck az elnökségnek, hanem atadnak plusz
jogokat a ltüldöttgyűlésnek.
De vállalható az ix, hogy elhalasztjuk a döntést.
Az volt decemberben, hogy befektetési tervet készít az elnökség.
Befektetési szabályzat nélkül nem lehet befektetési tervet készimni.
]

Ó azt szerette volna, hogy ne legyenek belső ellentétek

a

szabályzatban.

Hatatozad javaslat

Halasszák el a befektetési szabályzat elfogpdási'ról való döntést,

s z a v a z a a . (de előtte laataaozatkepeaaeg ellenötzei)

19 igen, 7 nem, 2 tartózkodás

Hargitai Miklós

Tehát

Hatgitai Miklós

A szavazas lezám'lval ken, hogy folymssik az etdetni munkát az 5.
napirendi ponttal, mely a Felúiitasi alap képzése a székház
énékcsökkenésének megelőzésére.
Rövid ismettetés — a mindennapi működésre van valamennyi
fedezet, de van számos ma: halasztott katbantano laetulaizas, amit
meg kell csinalni, esatuma, viztendszet, log egy helyen a tető alatt

Hatgitai Miklós

dóm.

a küldöttgyűlés

a

: befektetési

szabályzatról a későbbiekben

i

),

!

Mag

a

l

Palugyai István

Hargitai Miklós

Szcgő Anna

küldött

Haigiiai Miklón
Bokor Fil

Hand Vilmos

Csakvai-i Géza
ln-ildan

Horvád'i uazló

Haiba Ferenc

l-laigiiai Miklós

0 is hasonlót szeretett volna mondani, a négy év alan folyamato-

san feknetült, hogy nincs félniiiasi alap, annak idején szó yoli, hogy
képezni fogunk alapot, ha lesz pénz. Gönczi Mini. hozzászólási—
ból is azt érezni, hogy kompromisszumos összeget kell kiialálni.
Tihany sséiében az énéketdapvetően a telek lelsniéné. A székbaz
ésékébén az ének a székbiz, nem a telek. Az a pénz, ami! az ingat—
lan magánakmegőrzését: kolmnk, az valószínűleg egy ,o, énékillo
befékiéiés
Tnvllyl költésck nlapián illapizomfk még ők is iazsasbazban az idej
felújítási alapon Miért kell egy három eméléiés ingailani fenntar—
tani, ba éz fénnianliaiailan? Mién nem gondolkozunk abban, hogy
kisebb: költözünk?
Az, hogy a vorosmanyyal mi lesz a jövőben, most nem kérdés A
legtöbb bé ő kén dliosökkémési, a jelenleg béilén' dii éppen a
fennunásí köliségekze elég.
Az az énésé, hogy a MUOSZ egy sor snaiégini döntés meghoz:—
oala előtt a'll, ezeket alaposan át kell gondolni, éz maid a későbbiékbén fog megtörténni. Valami közbülső megoldást kell izlilni, támogutjz Lédcxcr javaslatát. hogy lo millio fennt légyén most él.
véve a nbanya bevételből, ami áthidalja a jelenlegi problémát.
Légyén felújítási alap, menéks 20 millio, ii kövcikczű kiildongyii.
lésén is fel fog ez merülni és bizonyin fog-"lik iamogaini a fclúlílás!
alapképzési.
Következedenek volznnk mais nagyon sok eséibea, egyik éseibén
igy d'nnink másik éséibén most.
Felülím'si alap kapcsan _ nem azén van, mm el akarjuk koliéni,
értékmegőnésze kéll hogy mfcrntődión, éz alap. Timogana az alap
létrehozását. Az, hogy légyén 10 wgy 20, senki ném dolgozik ott a
küldöttek kbzbn, 10-20 millió egy laka'sleiijiia's nagysigzéndjé. Mi
a ganndn, hogy a kóvelkező kiildiimgyiilés nem koln el a pénzt?
Ennek a küldöttgyűlésnck is van felelőssége. sói a kollégak életko—
fából ítélve ln sokan több mmdátumon vannak már rúL
O is társasházban lakik, ott is 10 millio (mint van alapnak. Nyilyin
hogy kell valamiiyén ilap, lo millió forint bőven elég. A 57 millió

indok ladan

A félii ia'si alap állagmcgóvásm szolgál, néni csak um, ba léésik a
tető. Rengeteg tennivaló van égy ilyen irodaházban. (5 is úgy látja,
hogy a bizalmi ialsa'g van, rengeteg felesleges mai iapaszbili, zén.
géiég egyéni érdek felszínre kerül!.
,,A kdldongyiilés a 1064 Budapest, Vözösmany uica 47/i alain
székbaz fél-iiin'si alapján annénén idléggol ....... fonnioi különít
el a n'banyi vételárból. A tényleges felújítási alap mértékének
mégbaiaaoza'sa a következő küldöttgyűlés fehdata lész."
26

El

%

Én

zavaz ás
szavazás — 15 igen, 7 nem, 5 tartózkodás
szavazás 12 igen, 11 nem, 3 tartózkodás
szavazás — 12 igen, 14 nem, 4 tartózkodás
S

'l
1

87 millió

Hargitai Miklós

1

Az alapszabály
dönteni.

—

szám

Gönczi Mári:

50 százalék plusz egy (a szavazással kell

Kérdezzük meg z ;ogzrszi, mivel lehetséges, hogy egyiket sem lezz dumiu'is.
ha dfogpdni és akkor
az. Rosta Márton Vagy i 15igcnest sznvazmriuk újra, vagy : legkisebbtől újra szava—

Hargimi Miklós

má

zunk.
20 és 37 között szélszzvnzás:

20 millilra suvlzás — 9 igen, 12 nem, 9 tartózkodás
37 nullióm szavuás _ 13 igen,
10 millió vagy 87 millió forint kööu szétszavnzás:
10 millióra szavazás — 17 igen, 12 nem, 3

dömés értelmében 10 millió forint lesz az átmeneti felújítási
nap,
A

Hargitai Miklós

Kéri, hogy folymssz'k iz utOISó napirendi, 6. ponml : küldumgyűlést. mely Beszámoló a köleluenségvállalás nélküli befeklere'si

felhívásra érkaen ujánlawkrál

Hngilai Miklós

Konkrét számszczű választ még nem tud adni, mivel minden
cégtől, akiktől bekének ajánlatot, uoktól még kérdések érkeztek,
konkrét ajánlatok nem.

legitni Mimi

Egyebek körében bárkinek észrevémle, sdz
javasolja. hogy április végéig hosszabbítsák meg a kedvezményes
fizetési időszakot a mgdíjnkm, mégpedig azzal ! fclhnmlmnzással
együtt, hogy legyen lehetősége az elnökségnek egy saját
hatáskorbcn ma ezt plusz egy hónapn, májusra is
mcghossznbbímni.

mm Éva

Szeretne egy olyan javaslatot tenni, hogy fél
meg, azaz június 30—ig legyen ! hosszabbítás.

ém

hosszabbítsák

27
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MM!
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%

dt. Szígell'ly
Emma
Hargitai Miklós
Hami Vilmos
Hargitai Miklós

Keleti Éva
Szigethy Emma
Hargitai Miklós

Hargitai Miklós

Szetetne lnvnsolni, hogy aki tud, Ezcsscn többee ene szeretné ;
többieket.
Fél év végéig melien a kedvezményes mgdíl?
szlvazás _ 29 igen. 1 tartózkodás
A mint küldöttgyűléscn volt egy kellemetlen deleg, ezt ígérted,
hogy ami fogsz reflektálni.
Jeleztem ín'sban is, hogy két lehetőséget látok: vagy minden
séxelemén elégtételt veszünk, vagy elfogadjuk, hogy ezek egy
e'ezelmileg felfokozott helyzet pillmztnyi indulatai voln-ak. és
mindegyiket elengedjük. Én az utóbbira tettem jlwaslzlot.
Köszönj az itisbeli és szóbeli leveleket, o is azt lem—elis, hogy
engedjük el : setelmeket
Idén sem kapu meg : ,elölteni a posztumusz Annyian—díjai.
Elfogadta és támogatta Emma felmácsztését. viszont időközben
elnökség i heten kapott egy levelet iz Annytol]
dijszabályzatával knpcsolntbnn, lesz a iövőbcn pesztutninz—dii.
Felkérte Kósa judiwt és Szále Lászlót 1 tzabályznt módosításának
kidolgo ' ira.
ni n küldöttek 4 éves munkáját az utolsó
Megk'
küldöttgyűlésen és jó munkát kíván a jövőben,
A vita végén megköszöni mindenkinek ; részvétzk, és hezag: az
ülést.

u

A jegyzőkönyvet készítene:

Budapest, 2021. március 27.
.t l,-t mit
H 51
: MUOSZ elnöke
l

jegyzőkönyvhíreleslílók:

"95,er

Mm

áll-Valle

all/(uh

dt. Hajós ien-in

küldött
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A Magya: Újságírók Országos Szövetsége
1021. március 27-i küldöugyűlén hali-mintak jegyzéke

,,1/2021.03.27. Küldöttgyűlési Határozat

A küldöttgyűlés dt. Halász Gézát és Kiss Péter! szavunttzamlalónalt

megválasztotta."

Szavazás eredménye: 34 fő Igen, egyhangúlag ELFOGADVA. (jlw. 4, oldd)

,,2/202111327. Küldöttgyűlési Határozat

A küldöttgyűlés Bódi Agnett és dt. Hziós Annát iegyzőkönyv—hílelcsítőnek

megválasztotta."

Szavazás eredmény:: 32 igen szavulmzl, 2 tartózkodás, ELFOGADVA. (ikv. 5.
oldal)

15/20213127. Küldöttgyűléni Határozat

A küldöttgyűlés a napirendek non-endié! módosítja (3. és 5. felcserélődik)."
Szavazás eredménye: 23 Igen szavazattal, 6 nem szavazattal és 4 tartózkodással
ELFOGADVA. (jkv. 9. oldal)

,.4/2021.03.27. Küldöttgyűléni Hatámzal
A küldöttgyűlén úgy határozott, hogy 1021. maint végén lesz dsztúíító
küldöttgyűlés 10400 tatai kczdettel, online formában."

Szavam eredménye:

24

vga 7 nem, 4 tartózkodás, ELFOGADVA. (ikv.

16. oldal)

,,5/2021.03.z7. Küldőltgyűléui Hatatnzat
A küldöttgyűléscn bemutatott, ún. kétágú válzaztási felület alkalmazásával
lesz a választás megtartva."
Szavazás eredménye: 25 igen,

1

nem, 4 tartózkodás, ELFOGADVA.

,,6/202t.ns.27. Küldőugyűlési Hatamzat
A Befektetési Hatatozattdl való döntés! a küldöttgyűlés elhalasztja, arról a
későbbiekben dönt."
Szavazás eredménye: 19 igen, 7 nem, 2 tartózkodás, ELFOGADVA. Gkv. 23. oldal)
,,7/2021.03.274 Küldöttgyűlési Határozat

29

A küldöttgyü es a 1064 Budapest, Vörösmany utca 47/a adani székház

felújítási alapján Átmeneti icucggc110.000.000,- (T(zmillió) forintot különít
el a tihznyi vélclárból. A ténylegeu felújítási alap mértékének meghatározása

a következő lnildöttgyűlés feladata lesz."

Szavazás eredményt: 17 igen, 12 nem,

3

tartózkodás, ELFOGADVA. (jkv. 27 oldal)

,,3/2011.03.z7. Küldöttgyűléni Hatámznt
2021. évben a kedvezményes (zgdiia! június 50. napjáig lehet beüzetm'."
Szavazás eíedménye: 29 igen,

1

tartózkodás, ELFOGADVA. (jkv.

27v

oldal)
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xas Károlytérl ll. 174
Tumi u. 511. Ill. s.
Teréx kbrul 21.
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