
Jegyzőkönyv, 
mely készült a “Hálózatépítők Segélyező és Hagyományőrző Egyesülete” 2021. év 
november hónap 08-ai  közgyűléséről. 
 
Időpont: 2021. 11. 08. 16 óra. 
 
Helyszín: Budapest, IX. kerület, Gyáli út 22.. 
 

Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerinti személyek. 
 
Sárközi András: Köszöntötte a közgyűlés résztvevőit. Javasolta, hogy a mai közgyűlés 
jegyzőkönyvét Szilágyi Bertalan készítse, a jegyzőkönyv hitelesítői pedig Bohus György és 
Lukács Balázs legyenek. A mai közgyűlés a határozatait nyílt szavazással hozza meg. 
Ezt a javaslatot a közgyűlés egyhangú szavazással támogatta. 
 

1/2021. (11-08.) számú határozat: A közgyűlés egyhangú szavazással úgy döntött, hogy a 
közgyűlés jegyzőkönyvét Szilágyi Bertalan készítse, a jegyzőkönyv hitelesítői pedig Bohus 
György és Lukács Balázs legyenek.   
 
Sárközi András: Megállapította, hogy a mai közgyűlésen jelen van 7 fő,. Ismertette a mai 
napra tervezett napirendi pontokat: 1./  Az Alapszabály módosítása. 2./ Az elmaradt tagdíjak 
rendezése 3./ Egyebek. 
 
Hozzászólás, észrevétel nem volt, szavazás következett.  Eredménye: egyhangú igen. 

 

2/2021. (11-08.) számú határozat: A közgyűlés egyhangú szavazással a napirendet és 
Sárközi András elnök ügyrendi javaslatait jóváhagyta. 
 
              

A./ Az Alapszabály módosítása. 
 
Sárközi András: Megjegyzi, hogy az Alapszabály módosításra vonatkozó előzetes tervezetet 
Légmán Miklós elektronikus úton juttatta el az Egyesület elnökségéhez. A Fővárosi 
Törvényszék 81-es sorszámú végzése alapján az alábbi módosításokat kell megtenni a 
Törvényszékhez beadásra kerülő anyagban. 
 
1./  Az Alapszabály I/5/B/3/b./ pontjában a tudományos kutatásról és a kutatásfejlesztésről 
szóló régebbi törvény (2004. évi CXXXIV. törvény) helyébe a jelenleg hatályos törvény 
(2014. évi LXXVI: törvény) számát kell beírni. 
 
2./  Biztosítani kell az Alapszabály III/A/8. pont és a III/A/11/a. pont közötti összhangot. Ez 
azt jelenti, hogy az éves beszámolók jóváhagyásához elég az egyszerű szavazattöbbség, 
ezért a III/A/11/a./ pontot törölni kell, s ezzel egyidejűleg a 11-es pont alpontjainak jelölése 
módosul.   
 
3./  Részletesebben kell szabályozni az elektronikus eszköz igénybe vételével lebonyolított 
közgyűlés témakörét. Ez azt jelenti, hogy meg kell jelölni a technikai módszert (teams) és 
biztosítani kell, hogy a jelenlévő tagok és az elektronikus eszközt igénybe vevő tagok között 
az oda- vissza kommunikáció kölcsönös és zavarmentes legyen.    
 
4./  Azt is el kell érni, hogy az elektronikus részvételt választó tagok beazonosíthatók 
legyenek és azt 
      is, hogy a közgyűlésről bárki hang- és képfelvételt készíthessen.. 
 



5./  Az Alapszabály III/D/4-es pontját törölni kell, mivel e kérdést már rendezi az elnökségről 
szóló  szövegrész. 
 
A vitában felszólaltak: 
 
Sárközi András javasolja, hogy a Pénztáros kifejezést cseréljük ki gazdasági felelősre. 
 

Lukács Balázs javasolja, hogy a törvényi hivatkozások egységesek legyenek. Javasolja 

továbbá az I/5/B/2/a./ pontban a Túraverseny nevének javítását. A név helyesen: 

„Országos Postás, Távközlési Természetbarát Találkozó és Túraverseny”.  
 

Sárközi András: Kéri annak tisztázását, hogy a vezető tisztségviselők megbízatásának 

mi a kezdő és lejárati dátuma, mivel legutoljára 2017-ben volt tisztújítás. 

 

Légmán Miklós: Valóban 2017-ben volt tisztújítás. mivel azonban 2021. június 14-án a 

közhasznúság miatt a vezető tisztségviselők új tartalmú elfogadó nyilatkozatot adtak, 

ezért a megbízatásuk kezdete 2021-06-14-e és lejárati időpont: 2026-06-14-e. 

 

Sámóczi István: Indítványozza, hogy ezt a kérdést Szilágyi Bertalan tisztázza, a HSHE 

adatainak elektronikus lekérdezésével.  

 

Szilágyi Bertalan: Indítványozza, hogy a III/A/12-es pontban az ő email címe helyett az 

Egyesület email címe legyen megadva.  

 

A jelenlévők az elhangzott módosító javaslatokkal egyetértenek.   
  
Sárközi András: További hozzászólásokat, észrevételeket kér. További hozzászólás nincs. 
Határozat hozatal jön. 
 

3/2021. (11-08.) számú határozat: A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta az 
Alapszabály előzetesen elektronikus úton kiküldött szövegét, a most elhangzott módosító 
javaslatokkal együtt. 
 
 
                                                    B./ Az elmaradt tagdíjak befizetése. 

Sárközi András: Felkéri Bohus Györgyöt, hogy ismertesse a tagdíj fizetési helyzetet. 
 
Bohus György: A 81 fős tagságból mintegy a fele olyan tag , aki hosszabb ideje tartozik a 
tagdíjjal. Kéri, hogy ezek a tagok nála rendezzék a tartozást. Egyben kéri, hogy aki ezt 
megteheti az utaljon át egy szerény adományát a HSHE OTP-énél vezetett 11720001-
20226103-as bankszámlájára. 
 

Légmán Miklós: Javasolja, hogy az elnökség tagjai telefonon vagy elektronikus 

levélben hívja fel a tagdíj rendezésére azokat a tagokat, akinek a tagdíj tartozása két 

éve vagy annál is régebb idő óta fennáll. A körtelefon (köremail) az alábbi 

munkamegosztás szerint történjen: 

 

A tagjegyzéken: A-E betűig: Sárközi András, F-től J betűig Légmán Miklós, K-tól N 

betűig Szilágyi Bertalan, O-tól Sz betűig Füzér Ferenc, T betűtől Zs betűig Bohus 

György értesítse a tagdíjakkal elmaradt tagokat. A tartozások listáját Bohus György, 

míg a tagjegyzéket Légmán Miklós fogja megküldeni az elnökség tagjaihoz.  
 

C./  Egyebek. 



 
Bohus György emlékezteti a közgyűlést a Karácsonyi segélyezési szokás megtartására. 
Az elnökség felkéri Dávid Sándornét, hogy a segélyezési bizottság nevében a javaslatait 
tegye meg. 
 

Sárközi András: Felmerült annak a lehetősége, hogy a HSHE nyújtson be pályázatot. 

Ennek a határideje: 2021-11-17-e. Azt javasolja, hogy a közgyűlés adjon neki 

felhatalmazást, hogy erről tárgyaljon egy, a pályázatírásban jártas szakemberrel. Ezzel 

a jelenlévők egyetértenek.  

                        
Egyéb hozzászólás nincs, Sárközi András a közgyűlést befejezettnek nyilvánította. 
 

Kmf. 
 
 
A  jegyzőkönyv helyesen lett felvéve, azt hitelesítjük: 
 
 
……………………….             ………………………………………. 
 
 
…………………………           …………………………………… 
                                                      
 


