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KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV 
Felvéve 2019. január 21. napján 16.00 órai kezdettel,  

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség (továbbiakban Szövetség) közgyűlésén 
 

Közgyűlés helye: a Szövetség székhelye, 3527 Miskolc, Selyemrét u. 30. fsz. 2. 

Közgyűlés ideje: 2019. január 21., 16.00 óra 
 
A megjelent tagok nevét és mandátumszámát a 16.00 órakor rögzített jelenléti ív tartalmazza. 
A közgyűlésen megjelent 6 rendes tag összes mandátumszáma: 11. 
 
NAPIRENDI PONTOK: 
1./ Alapszabály módosítása a Miskolci Törvényszék 2019. január 3-án kelt végzésére tekintettel. 

2./ Egyebek. 

 

Makár Richárd, a Szövetség elnöke köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a közgyűlés 
meghirdetett 16.00 órai időpontjában a szavazati joggal rendelkező rendes tagok 26 összes 
mandátumszámából jelenlévők összes mandátumszáma 11, ezért a Közgyűlés határozatképtelen.  
Az alapszabály 18. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, ha „A közgyűlés az eredetileg meghirdetett 
kezdés időpontjától számított fél órán belül nem válik határozatképessé, a közgyűlést el kell 
halasztani és 30 napon belül ismételten össze kell hívni.” 
 
Makár Richárd 16.30 órakor megállapítja, hogy a szavazati joggal rendelkező rendes tagok 26 összes 
mandátumszámából jelenlévők összes mandátumszáma továbbra is 11, így a Közgyűlés az 
alapszabály által meghatározott fél órán belül sem vált határozatképessé, ezért a közgyűlést el kell 
halasztani.  
A megismételt közgyűlést - az alapszabály 18. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel - az eredeti 
meghívó szerint 2019. január 21. napján, 17.00 órakor az eredeti helyen és változatlan napirendi 
pontok szerint kell megtartani. A megismételt közgyűlés a megjelentek mandátumszámára tekintet 
nélkül határozatképes. 

 
MEGISMÉTELT KÖZGYŰLÉS JEGYZŐKÖNYVE 

 
Közgyűlés helye: a Szövetség székhelye, 3527 Miskolc, Selyemrét u. 30. fsz. 2. 

Közgyűlés ideje: 2019. január 21., 17.00 óra 

Jelen vannak: a 17.00 órakor rögzített jelenléti ív szerint (1. számú melléklet) 

Makár Richárd: 17.00 órakor a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség 
(továbbiakban Szövetség) megismételt közgyűlését megnyitja. A megismételt közgyűlés a 
mandátummal rendelkezők számától függetlenül határozatképes.  

A jelenléti ív alapján megállapításra kerül, hogy a rendes tagok 26 összes mandátumszámból jelen- 
lévők összes mandátumszáma 15. 
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Makár Richárd, a Szövetség elnöke megállapítja, hogy a közgyűlés 15 jelen lévő 
mandátumszámmal határozatképes. 

A Szövetség elnöke indítványozza Solczi Ágnes jegyzőkönyvvezetőnek való megválasztását. Solczi 
Ágnes a megbízatást elfogadja.  

A közgyűlés 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy a 
jegyzőkönyvet Solczi Ágnes vezesse. 

A Szövetség elnöke indítványozza Kerekesné Szücs Katalin és Kanya Judit rendes tag képviselők 
közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőkként történő megválasztását. Kerekesné Szücs Katalin és Kanya 
Judit a megbízatást elfogadja.  

A közgyűlés 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy a közgyűlés 
jegyzőkönyvét Kerekesné Szücs Katalin és Kanya Judit hitelesítse. 

A Szövetség elnöke indítványozza Csarnai Béláné és Kollár Magdolna szavazatszámláló bizottsági 
tagoknak való megválasztását. Csarnai Béláné és Kollár Magdolna a megbízatást elfogadja.  

A közgyűlés 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal egyhangúlag elfogadja a közgyűlés 
szavazatszámláló bizottsága tagjaként Csarnai Bélánét és Kollár Magdolnát. 

A Szövetség elnöke ismerteti a napirendi pontokat:  

1./ Alapszabály módosítása a Miskolci Törvényszék 2019. január 3-án kelt végzésére tekintettel. 

2./ Egyebek. 

 
A közgyűlés 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal egyhangúlag elfogadja a napirendi 
pontokat. 

 
1. Alapszabály módosítása a Miskolci Törvényszék 2019. január 3-án kelt végzésére 

tekintettel. 

Makár Richárd: A Szövetség 2018. év során értékesítette Miskolc-Ómassán és Hollóházán lévő 
kulcsosházként használt ingatlanjait. Az ingatlanok a Szövetség alapszabályában telephelyként 
szerepelnek, emiatt alapszabály módosítása vált szükségessé. Az alapszabály módosításáról a 2018. 
szeptember 18-án összehívott közgyűlés döntött, majd a Szövetség változásbejegyzési kérelmet 
intézett a Miskolci Törvényszékhez. 

A Miskolci Törvényszék a változásbejegyzési kérelemben foglaltak átvezetését 2019. január 3-án kelt 
végzésével elutasította, tekintettel arra, hogy a Szövetség alapszabályának a végzésben 
meghatározott Ptk. pontokkal való jogharmonizációja érdekében az alapszabály egyéb pontjainak 
módosítása is szükséges. 

Fentiekre tekintettel a Szövetség elnöksége az alapszabály módosítását előkészítette, jelen 
közgyűlésen való tárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

A Szövetség elnöksége javasolja, hogy az alapszabály bevezető részében törlésre kerüljön az alábbi 
szövegrész: 
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„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetséget a Miskolci Törvényszék jogelődje a 
964./91. bejegyzési szám alatt vette nyilvántartásba. A jogi személyként működő közhasznú 
Szövetség megalakulása óta folyamatosan működik. A Szövetség tagjai a megalakulás óta 
bekövetkező jogszabályi változásokat – különösen az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 
(továbbiakban Ectv.), és a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban Ptk.) 
rendelkezéseit figyelembe véve, a 2014. október 14-i napon az alábbi, módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapszabályt fogadták el.  (A változások a szövegben kiemelve, dőlt betűvel szedve 
jelennek meg.)” 

és javasolja, hogy helyette „A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség Alapszabálya” 
címrész alá A 2019. január 21-i közgyűlés módosításaival egységes szerkezetbe foglalt szöveg. A 
változások a szövegben kiemelve jelennek meg. tartalom kerüljön. 
 
Az előterjesztési javaslatra hozzászólás, észrevétel nincs, Makár Richárd szavazásra bocsájtja a 
módosító előterjesztést. 
 
Makár Richárd: Megállapítja, hogy a közgyűlés 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal 
egyhangúlag elfogadta a bevezető rész javasolt módosító előterjesztését.  

A Szövetség elnöksége javasolja, hogy az alapszabály 1. § (1) bekezdésének végén a Szövetség 
rövidített neve: BAZMTSZ-ként megjelölve elhelyezésre kerüljön. 
 
Az előterjesztési javaslatra hozzászólás, észrevétel nincs, Makár Richárd szavazásra bocsájtja a 
módosító előterjesztést. 
 
Makár Richárd: Megállapítja, hogy a közgyűlés 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal 
egyhangúlag elfogadta az alapszabály 1. § (1) bekezdésének módosító előterjesztését. 
 
Az Alapszabály 1. § (1) bekezdése: 
(1) A Szövetség neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség (a továbbiakban 
Szövetség) 
A Szövetség rövidített neve: BAZMTSZ 

Makár Richárd: A Szövetség elnöksége javasolja, hogy az alapszabály 1. § (8) bekezdése a Szövetség 
telephelyeinek értékesítésére tekintettel törlésre kerüljön. 
 
Az előterjesztési javaslatra hozzászólás, észrevétel nincs, Makár Richárd szavazásra bocsájtja a 
módosító előterjesztést. 

Makár Richárd: Megállapítja, hogy a közgyűlés 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal 
egyhangúlag elfogadta az alapszabály 1. § (8) bekezdésének törlését. 
(8) A Szövetség telephelyei:  
MASSAI KULCSOSHÁZ,    3517 Miskolc, Ómassa u. 28. 
FEHÉR HOLLÓ KULCSOSHÁZ,  3999 Hollóháza, Szakmári u. 8. 
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Makár Richárd: A Szövetség elnöksége javasolja, hogy az alapszabály 1. § (8) új bekezdéseként 
elhelyezésre kerüljön: 
(8) A Szövetség képviselői, képviseleti jogcímük, képviseleti joguk gyakorlásának módja, terjedelme: 
a./ Név: Makár Richárd 
Képviselet jogcíme: elnök 
A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló 
                                                          terjedelme: általános 
b./ Név: Bernáth Marietta 
Képviselet jogcíme: alelnök 
A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló 
                                                          terjedelme: általános 
 
Az előterjesztési javaslatra hozzászólás, észrevétel nincs, Makár Richárd szavazásra bocsájtja a 
módosító előterjesztést. 
 
Makár Richárd: Megállapítja, hogy a közgyűlés 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal 
egyhangúlag elfogadta az alapszabály 1. § új (8) bekezdésének előterjesztését. 
 
Az Alapszabály 1. § (8) bekezdése: 
(8) A Szövetség képviselői, képviseleti jogcímük, képviseleti joguk gyakorlásának módja, 
terjedelme: 
a./ Név: Makár Richárd 
Képviselet jogcíme: elnök 
A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló 
                                                          terjedelme: általános 
b./ Név: Bernáth Marietta 
Képviselet jogcíme: alelnök 
A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló 
                                                          terjedelme: általános 

Makár Richárd: A Szövetség elnöksége javasolja az alapszabály 17. §-ban a közgyűlésen résztvevők 
szavazati jogának egyértelműbb meghatározását. 
 
Ennek érdekében a Szövetség elnöksége javasolja, hogy: 

 a 17. § „A közgyűlés összetétele” szövegrész után kerüljön elhelyezésre, a közgyűlésen 
résztvevők szavazati joga szövegrész; 

 az (1) bekezdésben „A Szövetség rendes tagjai.” után törlésre kerüljön  
 a rendes tag 100 fős taglétszámáig 1 szavazati joggal, 
• a rendes tag minden további megkezdett 100 fő taglétszáma után +1 szavazati joggal. 
szövegrész és helyette az alábbi szövegrész kerüljön elhelyezésre: 

Szavazati joguk: 
• a rendes tag 100 fő vagy az alatti taglétszáma esetén 1 szavazati jog/rendes tag 
• a rendes tag 101 fő vagy a feletti összes taglétszáma esetén +1 szavazati jog minden 
megkezdett 100 fő után.  

 a (2); (3); (4); (5) bekezdésekben megnevezett közgyűlési résztvevők feltüntetése után 
szerepeljen a szavazati jog nélkül szövegrész. 
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Az előterjesztési javaslatra hozzászólás, észrevétel nincs, Makár Richárd szavazásra bocsájtja a 
módosító előterjesztést. 
 
Makár Richárd: Megállapítja, hogy a közgyűlés 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal 
egyhangúlag elfogadta az alapszabály 17. § módosító előterjesztését. 
 
Az Alapszabály 17. §-a: 
17. § A közgyűlés összetétele, a közgyűlésen résztvevők szavazati joga. 
(1) A Szövetség rendes tagjai. 
• a rendes tag 100 fős taglétszámáig 1 szavazati joggal, 
• a rendes tag minden további megkezdett 100 fő taglétszáma után +1 szavazati joggal. 
Szavazati joguk: 
• a rendes tag 100 fő vagy az alatti taglétszáma esetén 1 szavazati jog/rendes tag 
• a rendes tag 101 fő vagy a feletti összes taglétszáma esetén +1 szavazati jog minden 
megkezdett 100 fő után. 
(2) Az elnökség tagjai, szavazati jog nélkül.    
(3) A Felügyelő Bizottság képviselője, szavazati jog nélkül. 
(4) A Fegyelmi és etikai Bizottság képviselője, szavazati jog nélkül. 
(5)     Meghívottként, tanácskozási joggal vehetnek részt a közgyűlésen az elnökség által meghívottak, 
szavazati jog nélkül. 

Makár Richárd: A Szövetség elnöksége javasolja az alapszabály 20. §-nak k./ ponttal való 
kiegészítését. A javasolt k./ pont szövege A Szövetség céljának módosítása. 
 
Az előterjesztési javaslatra hozzászólás, észrevétel nincs, Makár Richárd szavazásra bocsájtja a 
módosító előterjesztést. 
 
Makár Richárd: Megállapítja, hogy a közgyűlés 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal 
egyhangúlag elfogadta az alapszabály 20. §-nak k./ ponttal való kiegészítését.  
 
Az alapszabály 20. §-a: 
20. § A közgyűlés hatásköre 
(1) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
a./ Az Alapszabály elfogadása és módosítása. 
b./ A közhasznúsági jelentés elfogadása. 
c./ Az elnökség, a Felügyelő Bizottság, valamint a Fegyelmi és etikai Bizottság éves beszámolójának 
elfogadása. 
d./ A Szövetség más szövetséggel való egyesülésének, szétválásának, vagy feloszlásának kimondása. 
e./ A 22. § (1) bekezdésében foglalt tisztségviselők megválasztása. 
f./ A tiszteletbeli elnök megválasztása. 
g./ Szövetségi elismerések létrehozása, megszüntetése. 
h./ Az elnökségi határozatok elleni jogorvoslati kérelmek elbírálása. 
i./ Mindazok a kérdések, amelyeket időközben a jogszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, 
illetve, amelyeket a közgyűlés határozott, vagy határozatlan időre a saját hatáskörébe von. 
j./ A tagdíj mértékéről való döntés. 
k./ A Szövetség céljának módosítása. 
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Makár Richárd: A Szövetség elnöksége javasolja az alapszabály 21. § (2) bekezdés a./ pontjának 
módosítását akként, hogy itt az első mondatban a d./ pont, valamint a „kétharmados többség” 
szövegrész törlésre, a közgyűlésen jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbsége szövegrész pedig 
elhelyezésre kerül. 
Ugyanezen pont második mondatában „a kétharmados többség” szövegrész törlésre, helyére a 
jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbsége kerül. 
A Szövetség elnöksége javasolja a 21. § (2) bekezdésének b./ ponttal való kiegészítését. 
A javasolt b./ pont szöveg tartalma: 
b./ A 20. § (1) bekezdés d./ és k./ pontja esetében a határozat meghozatalához a szavazati joggal 
rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbsége szükséges. 
 
Az előterjesztési javaslatra hozzászólás, észrevétel nincs, Makár Richárd szavazásra bocsájtja a 
módosító előterjesztést. 
 
Makár Richárd: Megállapítja, hogy a közgyűlés 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal 
egyhangúlag elfogadta az alapszabály 21. § (2) bekezdésének előterjesztett módosítását.  
 
Az alapszabály 21. §-a: 
21. § A közgyűlés határozathozatala 
(1) A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel (50 % +1 szavazat) 
hozza. Szavazategyenlőség esetén az indítványt el kell vetni. 
(2)  
a./ A 20. § (1) bekezdés a./ és d. pontja esetében a határozat meghozatalához kétharmados többség 
a közgyűlésen jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbsége szükséges. Ugyancsak kétharmados 
többség a jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbsége szükséges valamely hatáskörnek a közgyűlés 
hatáskörébe vonásához. 
b./ A 20. § (1) bekezdés d./ és k./ pontja esetében a határozat meghozatalához a szavazati joggal 
rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbsége szükséges. 
(3) a./ A közgyűlés titkos szavazással választja a Szövetség 22. § (1) bekezdésében meghatározott 
tisztségviselőit, ha azt a szavazásra jogosultak egyharmada indítványozza. 
b./ A titkos szavazás szavazólappal történik, és előtte legalább 3 tagú Szavazatszámláló Bizottságot 
kell választani a választási szavazatok összesítésére. 
c./ Egy jelölt esetén a választás nyílt szavazással is történhet, ha a közgyűlés résztvevőinek 
kétharmada ehhez hozzájárul. 
d./ A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot, ha a szavazásra jogosultak többsége - bármely 
szavazásra jogosult kezdeményezése alapján - nyílt szavazással ezt kéri. 
(4) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmazni kell a közgyűlésen 
elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet 
a Szövetség elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá és két, a közgyűlés elején megválasztott 
szavazásra jogosult hitelesíti. A jegyzőkönyv nyilvános, abba a Szövetség bármely tagja betekinthet, 
illetve sokszorosítási költség ellenében arról másolatot kaphat. 
(5) A Szövetség közgyűlése nyilvános. 
(6) A közgyűlésen az elnöki teendőket a Szövetség elnöke, akadályoztatása esetén a Szövetség 
alelnöke vagy az elnökség által felkért személy látja el. 
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Makár Richárd: A Szövetség elnöksége javasolja az alapszabály 28. § (3) bekezdés törlését és ennek 
megfelelően a (4) bekezdés számának (3) bekezdés számra való javítását. 
A törlésre javasolt 28. § (3) bekezdés szövegtartalma: 
(3) Az alelnök tevékenységéről az elnökségnek számol be. 
A (4) bekezdés számról (3) bekezdés számra változó rész szövegtartalma: 
(4) (3) Az alelnököt távolléte, vagy akadályoztatása esetén megbízás alapján az elnökség más tagjai 
helyettesítik. 
 
Az előterjesztési javaslatra hozzászólás, észrevétel nincs, Makár Richárd szavazásra bocsájtja a 
módosító előterjesztést. 
 
Makár Richárd: Megállapítja, hogy a közgyűlés 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal 
egyhangúlag elfogadta az alapszabály 28. § (3) bekezdésének törlését, valamint a korábbi (4) 
bekezdés sorszám (3) bekezdés sorszámra való módosítását. 
 
Az alapszabály 28. §-a: 
28. § A Szövetség alelnöke 
(1) A Szövetség hivatali - adminisztratív teendőinek irányítója az alelnök. 
(2) Az alelnök feladatai és hatásköre: 
a./ Az elnökkel és a többi tisztségviselővel együttműködve összehangolja a Szövetség tevékenységét, 
biztosítja az Alapszabály szerinti működés feltételeit. 
b./ Szervezi a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtását. 
c./ Előkészíti, összehívja és vezeti az elnökség üléseit. 
d./ Aláírási és utalványozási jogkört gyakorol. 
e./ Önállóan képviseli a Szövetséget, illetve felhatalmazás alapján helyettesít más tisztségviselőt. 
f./ Gondoskodik az elnökségi ülések jegyzőkönyvének vezetéséről, a határozatok nyilvántartásáról és 
közzétételéről. 
g./ Előkészíti és jóváhagyásra beterjeszti a Szövetség munkatervét, üléstervét, esemény naptárát, 
költségvetését. 
h./ Gondoskodik a szövetségi nyilvántartások vezetéséről. 
i./ Figyelemmel kíséri a Szövetséggel kapcsolatos jogszabályokat és biztosítja azok végrehajtását. 
j./ Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyet a Szövetség közgyűlése, vagy az elnökség a hatáskörébe 
utal. 
(3) Az alelnök tevékenységéről az elnökségnek számol be.  
(4) (3) Az alelnököt távolléte, vagy akadályoztatása esetén megbízás alapján az elnökség más tagjai 
helyettesítik. 
 
Makár Richárd: A Szövetség elnöksége javasolja az alapszabály 32. § (1) bekezdés a./ pontjának 
módosítását akként, hogy a „feloszlását a közgyűlés kétharmados szótöbbséggel kimondja” 
szövegrész törlésre, helyette a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel 
hozott közgyűlési határozata kimondja, szövegrész elhelyezésre kerül. 
 
Az előterjesztési javaslatra hozzászólás, észrevétel nincs, Makár Richárd szavazásra bocsájtja a 
módosító előterjesztést. 
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Makár Richárd: Megállapítja, hogy a közgyűlés 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal 
egyhangúlag elfogadta az alapszabály 32. § (1) bekezdés a./ pont előterjesztett módosítását. 
 
Az alapszabály 32. §-a: 
32.§ A Szövetség megszűnése 
(1) A Szövetség megszűnik, ha: 
a./ feloszlását a közgyűlés kétharmados szótöbbséggel kimondja, 
a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott közgyűlési határozata 
kimondja, 
b./ a megyei bíróság feloszlatja, 
c./ más egyesülettel egyesül, 
d./ a megyei bíróság megállapítja a megszűnését. 
 
Makár Richárd: A Szövetség elnöksége javasolja az alapszabály Záradékában a „2016. január 29-i” 
időpont 2019. január 21-i időpontra való módosítását. 
 
Az előterjesztési javaslatra hozzászólás, észrevétel nincs, Makár Richárd szavazásra bocsájtja a 
módosító előterjesztést. 
 
Makár Richárd: Megállapítja, hogy a közgyűlés 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal 
egyhangúlag elfogadta az az alapszabály Záradékában a 2016. január 29-i időpont 2019. január 21-i 
időpontra való módosítását. 
 
Az alapszabály záradéka: 

ZÁRADÉK 

Az Alapszabályt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség közgyűlése 1991. február 
2-án elfogadta. 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetséget a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Bíróság 964./91. sz. alatt nyilvántartásba vette. 
Fenti Alapszabályt a 2016. január 29-i 2019. január 21-i közgyűlés jelen formájában módosította és 
elfogadta. 
 
Makár Richárd: Indítványozza, hogy az alapszabályt módosító előterjesztések egyenként történő 
megtárgyalását és azok valamennyikének 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal való egyhangú 
elfogadására tekintettel a közgyűlés fogadja el a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró 
Szövetség 2019. január 21-én egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát. 

Az előterjesztési javaslatra hozzászólás, észrevétel nincs, Makár Richárd szavazásra bocsájtja a 
módosító előterjesztést. 
 
Makár Richárd: Megállapítja, hogy a közgyűlés 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal 
egyhangúlag elfogadta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség 2019. január 21-én 
egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát. 
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1/2019.01.21. sz. Közgyűlési határozat 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség 2019. január 21-én megtartott 
közgyűlése 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Természetjáró Szövetség 2019. január 21-én egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát 
egyhangúlag elfogadja. 

 
2. Egyebek 

Makár Richárd: Megkérdezi, van-e valakinek bejelentése, észrevétele, amit a közgyűlés elé szeretne 
vinni.  
Több tárgy nem lévén megköszöni a részvételt, az ülést 17.40-kor bezárja. 

 
k.m.f. 

   
       
          ……………………………………………………….. 

      Makár Richárd 
                             elnök 
 
 

A jegyzőkönyv vezetője: 
      
…………………………………………………………. 
      Solczi Ágnes 
               
 
 
 

A jegyzőkönyv hitelesítői: 

 

………………………………………………………….    …………………………………………………………. 
 Kerekesné Szücs Katalin             Kanya Judit 
 
  
 
                                                                                                                      
      
 
 


