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JEGYZŐKÖNYV 
 

A közgyűlés helye:  1031 Budapest, Római part 45. (Két Rombusz) 
 
A közgyűlés időpontja:  2017. július 16. - 11:00 
 
A közgyűlés típusa:  rendes közgyűlés 
 
Jelenlévők:   jelenléti ív 
 
Az Egyesület Elnöke köszönti a megjelenteket, megnyitja a Közgyűlést, megállapítja a 
jelenléti ív alapján a létszámot, majd javasolja a közgyűlésnek a levezető elnök, a 
jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztását.  
 
A 11:00-kor kezdődő közgyűlésen a 18 rendes tagból 12 jelent meg, ezért a közgyűlés 
határozatképtelen. A megismételt közgyűlés 11:30-kor kezdődik, mely a jelenlévők 
számától függetlenül határozatképes a meghirdetett napirendi pontokban. 
 
A nyílt szavazás eredményeként a Közgyűlés megválasztotta az alábbi közreműködőket: 
 
Levezető elnök: Koczur Krisztián Richárd 

Jegyzőkönyvvezető: Nacsa Nóra 

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Bojtor Gergely 

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Kerényi Gábor 

A levezető elnök ismerteti a közgyűlés napirendjét: 

1. Tagdíj mértékének és a díjfizetés gyakoriságának módosítása 
2. MTSZ tagság 
3. Felszerelések beszerzésének prioritásai 
4. Weboldal domain neve és tartalma 
5. OneNote-os hozzáférések 
6. Rövid és hosszútávú célok 
7. Szerepvállalások 
8. Lizzardier rendszer 
9. Szilveszter 

A megjelentek a fenti napirendi pontokat elfogadták. 

 

1. napirendi pont: Tagdíj mértékének és a díjfizetés gyakoriságának módosítása 

A levezető elnök ismerteti a tagdíj jelenlegi formájának indoklását, illetve a pro és kontra 
érveket. A negyedéves, vagy annál kisebb intervallumú tagsági periódust a nehezebb 
pénzügyi tervezhetőség okán a jelenlévők elvetették. Az adott naptári éven belül változó 
mértékű tagdíj a törvényi korlátok miatt került elvetésre.  

2017/01. határozat: A levezető elnök szavazásra bocsájtja a jelenlegi egy éves 
tagdíjperiódus megtartását.  

A szavazás eredménye: Igen: 12 (100%) - Nem: 0 (0%) – Tartozókodik: 0 (0%) 



Leguán Osztag Természetjáró Egyesület 

1041 Budapest, Rózsa u. 59. III/9  |  +36 20 3961021  |   Adószám: 18902622-1-41 

oldal 2 / 5 
 

2017/02. határozat: A jelenlegi 5000 Ft-os tagdíj méltányosságának megvitatása után, a 
levezető elnök szavazásra bocsájtja a tagdíj jelenlegi összegének megtartását: 

A szavazás eredménye: Igen: 12 (100%) - Nem: 0 (0%) – Tartozókodik: 0 (0%) 

 

2. napirendi pont: MTSZ tagság 

A levezető elnök ismerteti az MTSZ tagság feltételeit, szabályait, valamint az ezzel járó 
előnyöket. A jelenlegi taglétszámmal a tagság évente 10.000 Ft kiadást jelente az 
egyesület részéről. Kerényi Gábor rákérdez, hogy egyéb esetben hogyan lehet valaki 
MTSZ tag. A levezető elnök válasza szerint magánszemély MTSZ tag csak tagszervezeten 
keresztül lehet, így megállapítást nyert, hogy ez motiváló tényező lehet új tagok 
belépésekor. MTSZ tagsággal továbbá kiváltható olcsóbban a természetjáró kártya is, 
mely vasúton és szálláshelyeken számos kedvezményt biztosít. 

2017/03. határozat: A levezető elnök szavazásra bocsájtja, hogy az Egyesület belépjen-e a 
Magyar Természetjáró szövetségbe és vállalja az ezzel járó évi 10.000 Ft tagsági díj 
megfizetését: 

A szavazás eredménye: Igen: 12 (100%) - Nem: 0 (0%) – Tartozókodik: 0 (0%) 

 

3. napirendi pont: Felszerelések beszerzésének prioritásai 

Felmerült lehetőségek a pénzügyi eredmények függvényében: kis értékű beszerzések: via 
ferrata szettek, túrabot, hótalp, hágóvas, illetve hosszú távú célként egyesületi kisbusz 
beszerzése. Várhegyi Attila és Kerényi Gábor jelzik, hogy üzletszerű tevékenységként a 
személyszállításra más szabályok vonatkoznak, mint magánszemély esetében. Ennek a 
törvényi hátterét jogásszal későbbiekben egyeztetni szükséges.  

Több hozzászólás érkezik. A rövidtávú, fenntartási költségektől mentes, kis értékű 
felszerelések mellett születik döntés. A legtöbben a via ferrata szettek beszerzését 
támogatják, mert azt egy-egy ember ritkán használja, nem feltétlen vesz ezért sajátot, de 
már többször felmerült a szükségessége korábban. 

2017/04. határozat: Elsődleges tárgyieszközként via ferrata (klettersteig) szettek 
beszerzését jelölte meg a közgyűlés. Az indítvány támogatását a levezető elnök szavazásra 
bocsájtja: 

A szavazás eredménye: Igen: 12 (100%) - Nem: 0 (0%) – Tartozókodik: 0 (0%) 

 

4. napirendi pont: Weboldal domain neve és tartalma 

Ismertetésre kerül a lehetséges domain nevek listája, illetve felmerül a “marketing” név, 
azaz a Lizzard Outdoor használata szemben a hivatalos egyesületi névvel. A jelen lévők 
egyöntetűen a Lizzard Outdoor használatát javasolják. 

2017/05. határozat: A levezető elnök szavazásra bocsájtja, hogy az egyesület 
megvásárolja-e a www.lizzard.hu domain nevet, az egyesület hivatalos weboldalának 
címéül: 

A szavazás eredménye: Igen: 12 (100%) - Nem: 0 (0%) – Tartozókodik: 0 (0%) 
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Nacsa Nóra indítványozza a weboldal bejegyzései fölötti narancssárga sávban megjelenő 
idézet megváltoztatását, melyet minden jelenlévő támogat. Koczur Krisztián Richárd 
javaslata egy Kiscsillag idézet, melynél Kerényi Gábor felhívja a figyelmet, hogy ezek 
használata súlyos jogdíjfizetési kötelezettséggel jár. Hizsnyik Gabriella jelzi, hogy a 
“Hegyre sétálni a bolondok gyönyörűsége” idézet véleménye szerint illene a csapathoz. 
Gál Anikó megjegyzi, hogy Benedek István: Csavargás az alokban c. művében van egy 
idézet, ami jó lehet. 

A felmerülő lehetőségek közül ideiglenesen a “Hegyre sétálni a bolondok gyönyörűsége” 
mellett született döntés. A későbbiekben amennyiben valaki jobb idézetet talál, ez 
megváltoztatható. 

 

5. napirendi pont: OneNote-os hozzáférések 

Az események szervezésének megkönnyítésére az elnök javasolja a OneNote 
használatának megosztását. Az egyesület megosztott jegyzetfüzetéhez hozzáférést 
kértek a következő személyek: Kerényi Gábor, Bojtor Gergely és Várhegyi Attila. 

 

6. napirendi pont: Rövid és hosszútávű célok 

A levezető elnök ismerteti a rövid és hosszú távú célokat, melyek a következők: 
felszerelések beszerzése, így események résztvevőinek való biztosítása, közhasznú 
tevékenységek adó 1% igénylése céljából, pénzügyi erőforrás megosztás: 
túraszervezésért/vezetésért cserébe ingyen részvétel. 

Felvetett lehetőségek a célok elérése érdekében: 

Koczur Krisztián Richárd: szemtészedős túrák szervezése. Várhegyi Attila megerősíti, hogy 
az ötlet jó és olcsón, könnyen kivitelezhető.  

Bojtor Gergely: Saját felszerelések megosztására platform létrehozása. Az ötletet a 
jelenlévők elvetették: egyszerűbb és gyorsabb közvetlenül kérni akár közösségi médián 
keresztül, akár e-mailben, nem szükséges ehhez központi adatbázis és/vagy fejlesztés. 
Illetve Kerényi Gábor hozzátette, hogy a tagok szubjektív módon dönthessék el, kinek 
adnák oda, vagy sem, ne látszódjon nyilvános felületen kinek milyen eszközei vannak. 

Koczur Krisztián Richárd: Motivációs, természetvédelmi, környeztvédelmi oktatások 
tartása iskolákban, egyéb civil szervezeteknél. Várhegyi Attila jelzi, hogy a KLIK engedélye 
nélkül ilyet nem lehet állami iskolában, az említett hatósággal bármit egyeztetni pedig 
szinte lehetetlen. Alapítványi iskoláknál a kötelező keret kihasználása céljából lehet ilyenre 
pályázni. Vendégelőadóként besegíthetünk a Testnevelési Fősikola előadásain. 

Várhegyi Attila: Sporttáborokon tarthatunk előadást, illetve tematikus túrákat lehet 
szervezni szintén Alapítványoknak főleg. Nacsa Nórának a Mosolygó Kórház 
Alapítványhoz van kontaktja, ők nyitottak lennének egy túrázós csapatépítőre önkéntes 
keretek között. 

Egyéb felmerült ötletek, melyeket a jelenlévők elvetettek: jelzésfestés (nem kivitelezhető 
professzionálisan, kivéve jelzésfestő végzettséggel), madáretetők telepítése (fenntartásuk 
költségigényes, az erdőgazdálkodók nem szeretik.) 
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7. napirendi pont: Szerepvállalások 

A levezető elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy mely folyamatokban szeretne 
segítséget kapni: túraszervezéseknél szálláskeresés, illetve egyéb szervezési feladatok, 
valamint a kiküldött, közzétett írásos anyagok (meghívók, túraleírások stb.) „lektorálása”. 
Ezen kívül ösztönözné, hogy minél többen szervezzenek saját túrát, így változatosabbá 
téve az egyesület programját. Felteszi a kérdést, hogy ki miben tudna és/vagy szeretne 
segíteni: 

Laczkó Zsuzsanna: Szívesen szervez, kitalál túrákat, a megvalósításban nem mindig tud 
már részt venni, de a szervezési feladatot szívesen vállalja. 

Szegedi Eszter: Lektorálás 

Várhegyi Attila: Felajánlotta, hogy kiküldi az egyetemeknek az éves lizzardos túrákat, ez 
azonban már csapatmunkát igényel, hisz több szervezői feladattal jár. Ezen kívül a 
pályázatok figyelésében, illetve a 6. napirendi pontban ismeretett közreműködéssel is tud 
segíteni. 

Kerényi Gábor: Az elmúlt 15 évben általa szervezett túrák teljes információt felajánlotta az 
egyesület részére (szállások, programok, túratervek). Ezen kívül a lektorálásban is szívesen 
segít. 

Nacsa Nóra: Szívesen szervez túrát és támogatja az elnökséget ott, ahol szükség van rá. 
Tréneri és coaching oldalról is támogatja a csapatot pl. ha valaki első önálló túrájára 
szeretne lelkileg felkészülni. 

A többiek mind jelezték, hogy a lektorálásban tudnak segíteni. Egy közös online elérhető 
tárolóba kerülnek majd fel a lektorálandó dokumentumok, amelyeket, akinek épp van 
ideje vagy kedve, át tud nézni. 

A túrák megszervezéséhez a OneNote-ban fent vannak a sztenderdek, cheklisták, ami 
által mindenki könnyen megtud szervezni egy eseményt vagy túrát. Itt ki lett 
hangsúlyozva, hogy megjelenésben legyünk egységesek, melyhez szintén elérhetőek a 
sablonok. Aki túrát szervez, annak az adott túra rá eső költségeit az egyesület fedezi. 

 

8. napirendi pont: Lizzardier rendszer 

A levezető elnök ismereteti a jelenlegi rendszer részleteit és felteszi a kérdést, hogy miben 
lehetne fejleszteni, javítani rajta.  

A jelenlévők megállapítják, hogy önmagában a gyűjtögetés öröme is motiváló lehet. 
Kerényi Gábor jelzi, hogy szerinte egyetlen előny legyen meghatározva a rangokhoz. 

A felmerült javaslatok a következők: 

- az őrmesterek vagy magasabb rangúak 1 évben egyszer ingyen jöhetnek egy útra 
- felszerelést olcsóbban vagy térítésmentesen bérelhetnek, 
- kaphatnának pólót, hímzést a kabátjukra (vagy kabátot kapnak hímzéssel) 
- ne csak túrázással lehessen pontot kapni hanem pl. szervezésért, támogatásért. 
- lehetne tisztavatás, beavatás 

A 8. napirendi pontban végleges döntés nem született. 
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9. napirendi pont: Szilveszter 

Ismertetésre kerülnek a lehetséges szilveszteri szállások. Abban megállapodás születik, 
hogy olyan helyet kellene bérelni, ahol kényelmesen használható közösségi tér van és jól 
közművesített (van áram és melegvíz). Elsődlegesen a Pénzásási Turistaházat és a 
Somoskői Turistacentrumot jelöltük meg célként, amennyiben ezek elérhetőek fel kell 
mérni, hogy hány fő szeretne részt venni a szilveszteri programon. 

 

Egyéb felvetés és indítvány hiányában Koczur Krisztián Richárd megköszöni a tagoknak a 
részvételt, és a közgyűlést bezárja 15:30-kor. 

A Közgyűlés a törvényes előírások betartásával zajlott le, azt semmilyen körülmény nem 
zavarta meg. A szavazásokkal kapcsolatban kifogás nem merült fel. 

 

Budapest, 2017. július 16.  

 

 

  ___________________________________ 

 levezető elnök 

 

 

 ___________________________________ 

 jegyzőkönyvvezető 

 

 

 ________________________________ ________________________________ 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 


