
Leguán osztag Természetjáró Egyesület
ro4r Budapest, Rózsa u' 59.ll|,/9 i +36 20 3961021 , AdÓszám'.L3go26?2-t-4L

JEGYzőKÖNYV

1138 Budapest, Váci Utt67,l/ 3.

2019. január 2l' - 18:oo

rendes kozgyúLés

jelentéti ív

Az Egyesület Etnöke köszönti a megjelenteket, megnyitja a KozgyúLést, megátlapítja a
jetenléti ív alapján a létszámot, majd javasolja a kozgyulésnek a Levezeto e[nök, a
jegyzokönyvvezetó, két szavazat szám[á[o és ket jegyzokÖnyv-hitelesító megválasztását.

A r7:3o-kor kezdódó közgyúlesen a 74 rendes tagbol' 9 jelent meg, ezért a közgyúLés
határozatképtelen, A megismétel't közgyútes l7''45-kor kezdodik, mely a jetenl'évok
számátó[ fug getten ü L határozatképes a meg h i rdetett napi rendi pontokban.

A közgyűtés helye:

A közgyti l'és idópontja:

A közgyűtés típusa:

Jelen[évók:

A nyíLt szavazás eredményeként a

Levezető e[nök:

Jegyzókönyvvezető:

Jegyzokönyv- h iteLesítok:

Szavazat szám[á[ók:

Közgyúl'és megválasztotta az alábbi közremúkodóket:

Koczur Krisztián Richárd

Nacsa Nóra

Spiegel KornéLia és Nagy Zo|tán

otáh Enikó és KerényiGábor

A közgyűlés fenti tisztségviselőit a közgyűl.és egyhangúlag megválasztotta 2ot9 / ot
határozatáva[.

A Levezeto e|nök ismerteti a kÖzgyúl'es napirendjét:

1' 2o18-es gazdasági év pénzügyi beszámotoja es a közhasznúságije[. ismertetése
?. 2o19-as év kÖttségvetési tervezetének bemutatása
3' Szavazás az alapszabály modosításokra
4. Vezetotisztségvise[okmegvátasztása
5. AzévtÚratársának megváLasztása

A megje|entek a fenti napirendi pontokat eLfogadták.

r. naplrendi pont: 2o18-as gazdasági év pénzügyi beszámolója

Koczur Krisztián Richárd megtartja éves beszámolÓját az egyesüLet gazdáLkodásáról. A
2o18-es taglétszám 6g fó' Az év a várakozásoknak megfe|eloen eredményes vo[t. A
közhasznúságijelentést és a köttségvetési összefogtatÓt a jelenlévok írásban megkapták.
A levezeto el'nök szavazásra bocsátja, hogy a jelentévok elfogadják-e a pénzügyi
beszámoLó tartatmát.

A szavazás eredménye: lgen: 9 íoo%) - Nem: o (o%) - Tartozókodik: o (o%)
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2ot9/o2. határozat: A jelenlévóh too%-os aranyban elfogadtah a zot$-es év pénzügyi
beszámolóját.

z. napirendi pont: 2o19-es köLtségvetés tervezet

Az egyesütet elnöke részletesen bemutatja a résztvevók által korábban kézhez kapott
köLtségvetési tervet' melyben a múködési köLtségek mellett 2oo'ooo Ft
eszkÖzbeszerzésre, uo.ooo Ft továbbképzésre lett elkÜLönítve. Utóbbi azon tagok
tanfolyami oktatására fordítandÓ, akik túrákat vezetnek, Így biztosítva az események
szakszeru és biztonságos LebonyoLítását.

Kiemelt fontossággat bÍrnak továbbá a közhasznúság megszerzésének kritériumai,
melyeket az eLóző év alapján idén is jo eséLlyel te|jesíteni tudunk.

A levezeto elnök szavazásra bocsátja a köLtségvetés elfogadását

A szavazás eredmenye: lgen: g íoo%) - Nem: o @%) - Tartozókodik: o (o%)

2ot8/o?. határozat: A jelentévők too%-os arányban elfogadták a 2o19_es tervezett
köttségvetést.

3' napirendipontAlapszabály mÓdosítás

Koczur Krisztián Richárd az alapszabáLy minden mÓdosulo pontját felolvassa. A mÓdosult
SZoVeg után magyarázattal bír a résztvevok felé az eredeti, megváttoztatott szÖveget
illetóen, vaLamint a változtatások indokaira vonatkozóan,

A közgyúlés az elóterjesztett javaslat alapján az AlapszabáLyt - valamennyi pont
tekintetében egyhangú szavazással - az aLábbiak szerint módosította:

Az AlapszabáLy l.zs. pontjában az EgyesüLet weboldala beiktatásra kerüLt'

5, Az Egyesület weboldola: www,lizzard'hu

Az Alapszabál'y ll. bekezdése kü|ön bevezetést kapott és az egyesü|et cé|jaival
kapcsolatban a közhasznúságitörvénnyel Összhangban az alábbiakra mÓdosult:

Az Egyesület az egyesülésijogrÓl, a közhasznú jogallosrol, valamint a civil szervezetek
múkodéserol és tamogotasorÓl szÓlo 2011, éVi CLXW' törvény 2. 5 zo. pontjot figyelembe
véve o kovetkezo kozhosznú tevékenységeket folytatjo oz olobb fettüntetett
kózfelodotokhoz kapcsolódóan, o kozfeladotokat eloÍró jogszobÓlyhelyek szerint

Az AlapszabáLy ll/t. pontja kiegészüLt és bekerü[t a közhasznú tevékenysegek jogszabáLy
hetye:
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[...lvoladnt Moglororszog és o viIag tajeavségeineh h
megismertetése, omel.v O természet védeIméróL szoLa rca6' éVÍ Llll' törvén)/ 64 6 (1)

be ke zdé sé b e n m e g h a to ro zott kó zfe tod ot.

A ll,/2' pont tartalma helyére az alább tevékenység és jogszaba|y he|y kerÜtt

arszagas szintú szabadidÓsDart és oZ egészseges eLetmod seglteset CéLzó
szolgaltatasok' a természet'iaras és o szobodban végzett kúlónbözó nlozgasformak
megtsmertetése és népszerúsítése' iLLetve ezzel kopcsolatos ismeretteLiesztés' melyek o
sDortró[ szóLó 2oo4. éVi l. törvénv 4q. s d és d pantiaibon megh1torozott kóZfe[ddatok.

a La pszaba Ivban m eg hata rozott cé Ljoi nak' -ra bóvÜtt.

Be ktatásra kerÜLtek alll/3, lll/4' továbbá a lll,/5' pontok az aLábbi tarta|ornrnaL

1 Az eg) esulet nem zaria h hogt togiatn t ,t uI nas tq , eslesuljón az eg} e'úleÍ kozha'znu
szotgoltatasaibóL'

l Az eglesüLet a múködésének. szoLgclltotasainak. azok igén)lbevéteLi nlódjónok
nltiLvonossogat az EgyesüLet weboldcln és az eavesüLet székhe
hirdetótabLan vo[o közzététeL ution biztosÍtia Az éves beszamolót és o kózhosznusogi
me[Lékletet minden év :o nopjoig oz eglesüLet weboLdoLon és oz eg.vesüLet székheLyén
tihPl)/P7ett htÍcteÍoloblon Ro77eIP5Zi' A ko7gvules danlesPi| a dontps meghanLololol
szamitott ao nopon beIüL az Eg},esület o tclgok részére e-mail utjon, oz egléb érintettek
reszére postai úton kézbesiti' tovabba qzokot a weboLdoIon n:/ilvonossagra hozza.

5 A/ Pa)e-itlel ho/ho'. rcf a lot\env
oloopn apm a\tlvono odotob 4!e]É!e] el _ 4\|IvO4asoR a/okbo balki bptekinthel '5 o
saiat kö[tségére nlosoLotot készithet Az ircltbetekintésre és iratmclsoLosro vonotkozö
igén)teket írasban az egtesület elnökségéhez cimzetten keLI eLóterjeszteni' Az eInök'ség clz

irotbetekintést és oz irotmosoLat kiadasat az eavesület székheUén' az igénv bejeLentésétóL

szamitott B nclpon be[üL kóteLes biztositonÍ a kérelmezó szamora

MódosuLásra kerü|t a közgyÚLes Összehivásával kapcsolatban avlll/4 pont az a|ábbi
ta rtalom mal

4 4 lÓ,9).)te't oZ cLnóR>eg legalabb 1q naapol o1 Ule\ idaaanlia aloll k;h'UldöIl

meghtvoval' elsodLegesen az eg)lesület székheb,ére hivia össze irasban' igozoLhoto
módon lrasbeli Ígazothoto mÓdon tórténó kézbesitésnek minÓsüL pL' a.ianLott vagy
Íeltlvevenves RL|Ldemenvkent' tol abba a taanak oz eleRtroniku> Leveleze', Ctft1e| P ta! Lpno

kp.be<,tes aZ70I nogy o be/be1te' wss7oi'-]O?aLo -ro I erüLjon elehlranikU> teIl!v'len\,)' 4

kozgluLesi mecthtvot oz egyesület székhe[:lén és honLapian nviLvanossagra ke[! hoznt'

Hct a közgyúLest nem szabaLvszerúen hÍvtak óssze, oz úLést okkor Lehet megtortoni' ha az
üIésen a részvéteke jogosuLtak LegoLobb haromnegvede ieLen van, és eg.vhangúLog
hozzojclrUL Oz üLés megtartasOhoZ.
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vlll/5 pont a kóZgyúLesi meghívó nyiLvánosságávaL kapcso|atos klegészítésseL

módosuLtl

A KözglúLés úlései nyiLvonosok' omeU nvilvclnossog iogszaba[vban meghatarozott
esetekben korLatozható.

Beiktatásra kerüLt a Vlll./6 pont az alábbi tartalommal

6' Az eLnókség köteLes a közg:lúLést hoLodéktoLonul összehÍvni o szúkséges intézkedések
megtéteLe ce\.iabol' ho

d az eglesüIet vaglona az esedékes tartozasokctt nem fedezi'

D az eglesüLet e[óre[othotólog nem lesz kéaes o tartozosokot esedékességkor
teliesítenl: vagl

c) az pg:lesúIet celjotnoh elerese veszeLvbe het ult'

d Ezekben az esetekben az ósszehÍvott közglú[ésen o togok kötelesek az
ósszehÍvosro okot odó körúlmény megszűntetése érdekében intézkedést tenni vagy
o z eave sULet me o5zunrc te se I óL dönt e ni

A korábbi Vll|.z6 és Vlll/7 pontok helyére a vlll/7 és Vl1|/B' pontok Lépnek

Beiktatásra kerüLt a Vll|,/9 pont az alábbi tartalomma|

a. A közglúLesen megjelent tagokrót jelenteti ívet keLI késziteni' omelyen fel ketl tüntetni
a tag. vaLomint'ha az alapszobaLy o képviseLo ut-ion történó részvételt lehetóvé teszi _

képviseLóje nevét és tokoheL:/ét Vag/ székheb/ét' és _ ha o togakat nem azanos szamú
szavazot illett meg _ a tagot megÍLletó szovazatok szomot' A jeLenléti ívet a közgyúIés
levezető elnöke és o iegyzőkón)tvvezetÓ a[aírósovaI hitelesÍtt.

A korábbi Vll|,/8 pont helyére a V|ll,/1o pont Lep.

Az AlapszabáLy korábbi Vl||.z9 pont helyére Vllll11-es pontja Lép és az e|nökség pontos
meghatározásávaL bÓvűt me|yben belktatásra kerü|, hogy az E[nökség oZ Egvesúlet
oDerltiv üavvezeto es dontéshozó szerve' vaLamlnt az elnökség tagLétszámának
meghatározása avlll/74 pontba kerüL át'

Az ALapszabáty vlll/74-as pontjának modosításával az elnökség Létszárnát 3-5 fó kozött
határozzuk meg, toVábbá beiktatásra kerüL két új eLnökségi tisztség'' szakszóvetségi vezetó.

iLLetve iogi vezetó eInevezésseL'

PotLásra került a Vlll./15 pontban az e|nÖksegi tagok megbizásának ideje iL|etve

Lemondásuk visszahivásuk és rnegVáLasztásuk modja.

ls Az ELnokseg taoioit okór eg/üttesen' okor szemé\/enként

d o hó7gvuLes oI evre volos/tia mP?

b) o közgyules bormikor visszahtvhatja
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Leguán osztag Természetjáró Egyesület

1041 Budapest' RÓZSa u 59 /9 -36 20 3961021 AdÓszám !89a2622 1 11

ct o m-gbt,/os l.iarlonar ujro \ aLo izthatia

d Lemondosi jog iLleti meg, meLyet irasban kell ben:lújtania az elnókség szomara es
Ome\/hez nem sZükséges a köZg/ú[és eLÍogodasa.

A V||l,/13-15 pontok hetyére a V|ll./16-18 pontok Lépnek

Az AlapszabáLy vlll/ag-z4 pontjai a kozhasznúság feltétele nek megfeleló tartaLommal
belktatásra kerúLnek' valam nt aZ a[ábbiak szerint részletez k a vezetó t sztségviseLÓk
kÖteLezettsége t

B. Vezetö tÍsztségviseLó oZ a nagvkorÚ személy lehet' akÍnek CseLekvÓkéDességet a

kimonda hatorazdtbon measzobott idótlrtclmig nem lehet vezetó tisztséaviseló aZ, Okit

e Lti lto ttcl k o v ez eto t t s zt ségv i se Ló i tev é ke nv sé gtó L.

2a. A köZhosznÚ szervezet megszúnését követó harom évig nem Lehet mos kózhosznú

törvénv szeri nt feLfügges

zl A vezetÓ tisztséoviseLÓ' illetve oz ennek jelöIt szeméLv höteLes voLomennvi érirltett

kózhasznu szervezetet eLózetesen ta.ÍékoztatnÍ orroL, hogy iL:ten tisztséget eg)lideiúLeg mas
kózhasznu szervezetnéL is betölt.

22 Az eavesuLeti elnok.

ti sztsé gv i se to i f e La d ato kclt n ev é be n e Lloti c.l.

aLkoLmazott' vog'V üZletlezarast he[yettesÍtó bÍrsagot sZObott kt.

odal5/8



Leguán osztag Természetjáró Egyesület

1041 Budapest RóZsa u 59 llll9 +30 20 3901021 AdÓszám 1\ga2622-1'-41'

d önaLLoon eLLotjo az EgvesüLet képviseletét hormadik szemelvekkel szemben minden
ügvkórre hiteriedóen, tovabbo eLLót-io oz egvesüLet bankszomLo-io felettÍ rendeLkezesi
logot.

C| ilosban ora!loan l,eovi>el;' ttlet\e önotLoon j.gv,/t o1 eo\a5.r!etet

d gondoskodik az eg:lesúlet vezetésével iarÓ mtndennapos' iLLetve ottoLonos
üg'vintézési és odminisztraciós feLcldatok elLotosaró!' tovobbo oz egyesüLet
vezetóségéneh döntéseivel' kózglŰLési hotarozotokko[ illetve az olopszoboT}tol
o''zhongban vQ,/et; d7 0g\p<uletet ps l)i1!o>tlJo onnot ,/o\orlolon e. pgs70r,)
működeset.

d conc|oskodik a tagsagi kartyo készittetéséroL es a togdiok beszedesenek
i ra n)l Í ta so r o L. e LLe n ó r zé sé r ó L'

23. A sZOksZöVetségi VeZetó.'

d feladata a Maglar Természetioro SzóvetséggeL b tovabbiakban; ll4TSZ vaLo
kopcsolottartos' ctz MTSZ szabaLyzatanak n'vomon-kóvetése' a vezetóseg
to ié koztatasa és oLko[mazoso oz Eg'vesüLetre vonotkozóa n

d Az MTSZ tagsagok n'viLvantartaso' adminisztració.ia' valamint az egvesüIet
tog']oinak oz MTSZ feLé történÓ ügyeinek intézése'

c) A togsaggoL összefüggó tÚrajeLentések adminisztracióia' a tagok MTSZ pontiainak
vezetése és Lejelentése ctz MTSZ fe[é.

d Ké pv Íseteti és aLaírasi.ioclqBLnemLe nde Lkezi k.

24. A iogi vezetó'

o) feLadata a vezetó tisztségvÍseIók tamogataso jogi úg-vek'ben

D KépviseLeti és oLaÍrasi iaggaL nem rendelkeztk

Az A|apszabáLy V||,/16 pontja helyebe a vlll/25 pont kerüL és kiegészÜL az elnókseg
Üléseinek ny LVánosságára Lletve a meghívó köZzetete|enek mócl.1ára vonatl..ozo
szabáLyozássaL

Az etnókségi ütésre szótó meghÍvót oz eqyesütet székhely
keLL hozni. Az elnökség úLései nyiLvanosak, clmeLv nviLvanossag iogszclbclLybon
m e g hata ro zott e sete k b e n ko r Lato zh oto.

Avl l/17 és Vl||./18 pontok helyébe avl l/26 esvll /27 pontok Lepnek

Az A|apszabály Vl||,/19 pont-]a helyére a Vlll,/28 pont]a kerül amely k eqészüLt az elnókseg
ü |ések jegyzÓkónyvén ek tarta[m ésforma követe|ményeVel

Az eLnokségi üLésrót jeg.vzokónyvet kett felvenni. ameLyet a ieIenLévÓ eLnökségi togok irnak
aLa' A jegyzókönvv tC:rtClLmOzZo o hO
idópontiat és hatalvat, iLLetve a c!öntest tomogatók es eLLenzók szclmaronyot ha
le h etsé 9 e's. sze m é Ivé .
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Betktatásra kerüLt a Vlll,/29-as pont, me|y elóirja aZ eLnókségi es köZgyú|esi határozatok
bevezetését a HatároZatok KÖnyvébe'

29. A kóZgyúLés és az eLnökség h1torozatait az eLnök koteles o Hotorozotok Ronvvébe
bevezetni a Q. és o zo' pont szerinti odattortoLommal

A közgyúLes Levezetó e|noke tá;ékoztatja a kÖzgyúLési, hogy véLeménye szerint az
ALapszabáLy szóvegezése megfe|eL a kÖzhasznú szervezetek iránt támasztott;ogszabá|yi
kóveteLményeknek' rnelyet ']ogász végzettségú tagaink ts megerósítettek és javasolja a
közgyúLésnek aZ arral va|ó határozást' hogy az egyesüLet a ;ovóben kozhasznu
SZerVeZetkent múkódjön tovább

A LeVeZetó elnok szavazásra bocsá!a az ismeretett A|apszabáLy mÓdosításokat'

A szavazás eredrnénye |gen: 9 (10o%) - Nem o (o%) _ Tartozókod k] o (o%)

2078/04' határozat: A jetentévók roo%"-os arányban elfogadták az Alapszabály
módosítást és egyhangú határozattal úgy határoznak, hogy az Egyesület a jövóben
közhasznú szervezetként működjön tovább'

A kÖzgyű|és Levezetó elnöke szavazásra bocsátja továbbá a közgyúlésnek hogy hozzon
határozatot' hogy felhata|mazza az egyesüLet elnökét a birósági eljárásra me|y határozat
az Alapszabály vé9ére záradékkent kerül.1ön fe|tüntetésre

A szavazás eredménye lgen: 9 (1oo%) - Nem o (o%) - Tartozókod k o (o%)

2oL8/o\' határozat: A közgyűtés egyhangú határozattaI meghata[mazta az egyesület
e[nökét, hogy a Fóvárosi Bíróságon az egyesület módosított a[apszabá[yának
nyi[vántartásba véte[ét a társada[mi szervezetek nyilvántartásába kére[mezze,
egyidejűteg kérje az egyesület közhasznú szervezetként történó nyilvántartásba
vétetét.

4' napirendi pont: Vezetó tsztségviseLÓk rnegVálasZtáSa

A kózgyúLes Levezetó elnöke K sko ALízt'1elóL a szakszövetségt vezetó tisztsegre Ajelölést
KiskÓ ALlz e|fogadja A jelenLévók titkos SZaVaZáSsaI szavaznak hogy e|fogadják-e Kiskó
ALizt szakszövetség vezetónek

A sZaVaZatSZám Lá|o bzottság 1o perces sZünetet kovetÓen srnertet] a SZaVaZas
eredményétl

A szavazás eredmenye lgen: 9 (roo%) - Nem: o (o%) _ IarLazókod k: o (o%)

2078/06' határozat: Mai naptót 2023. január 31-ig (Vagy l'emondásáig), az Egyesület
szakszövetsé9i vezető tisztségét Kiskó Atíz totti be.

A'1ogi vezetÓ tisztségre nem jeLentkezett jetö|t

aldal7 I I



Leguán osztag Természetjáró Egyesület

1041 Budapest RÓZSa u 59 |lll9 -36 2o 3961021 Acloszam: 18902ti22-1-41

5' napirendi pont: AZ év túratársának megVáLasztása

A |evezetó elnök ismerieti az év túratársa cÍmmei .1áró.;utalmakat' rlletve a jetöLés
szabáLyait' Ezután a jelenlévók ttkos szavazással adnak Le egy szavazatot egy á|ta|uk
VáLasZtott tagtársunkra'

A szavazatszám LáLó bizottság az aLábbiakban 5mertette a szavazás eredményét:

- Nacsa Nóra: 6 szavazat'
- Bojtor GergeLy l szavazat,
- Nagy Zoltán r szavazat'
- Ervényteten:1Szavazat

2078/07' határozat: A szavazás eredményeképpen a levezetó elnök kihirdeti Nacsa
Nórát, a 2o18-as éV túratársának.

Egyeb felvetes és indítvány hiányában a LeVeZetó eLnók megköszöni a tagoknak a
részvételt, es a köZgyúLést bezáaa 21 oo-kor'

A KÖzgyú|és a iorvényes eLoÍrások betadásáVa| zajlott Le, azt semmiLyen körú|mény nem
ZaVarta rneg' A szavazásokkaLkapcso|atban kifogás nem merü|t feI
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' ]egyzokönyvvezető

//
jegyzőkÖnyv hiteIesitőjegyzőkönyv hitelesitő

Budapest, 2019 jan
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