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KÖZGYŰLÉSI 
JEGYZŐKÖNYV 

 
amely készült a Révbe Érünk Egyesület (székhely: 8237 Tihany, Kenderföld utca 19.; 
nyilvántartási szám: 19-02-0003975; nyilvántartó: Veszprémi Törvényszék) („Egyesület”) 
2021. augusztus 25. napján, 19 órakor kezdődő, az Egyesület székhelyén (8237 Tihany, 
Kenderföld utca 19.) megtartott közgyűlésen („Közgyűlés”). 

A Közgyűlésen jelen vannak az alábbi személyek: 

- az Egyesületnek a jelen Jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti íven megjelölt tagjai; 

- az Egyesület elnökségének tagjai: Molnár György Sándor, Rutainé Hatvani Andrea és 
dr. Mezei Róbert Péter 

- dr. Takács Dániel ügyvéd (Dr. Takács Dániel Ügyvédi Iroda; székhely: 1026 Budapest 
Pasaréti Út 96.). 

*** 

A Közgyűlést Molnár György Sándor, mint az Egyesület elnökségének elnöke megnyitja és 
megállapítja, hogy a Közgyűlés összehívására szabályszerűen került sor. Megállapítja, hogy 
a Közgyűlésen a leadható szavazatok több, mint felét képviselő szavazásra jogosult tag vesz 
részt, ezért a Közgyűlés határozatképes. Javasolja, hogy a Közgyűlés válassza meg a 
levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és jegyzőkönyv hitelesítő tagot. 

Ezt követően a Közgyűlésen jelen lévő tagok 44 db igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 
db tartózkodással meghozzák a következő határozatot: 

1 / 2021. augusztus 25. sz. határozat 

A Közgyűlés megválasztja Rutainé Hatvani Andreát a Közgyűlés Levezető Elnökének, 
dr. Takács Dánielt Jegyzőkönyvvezetőnek és Dr. Mezei Róbert Pétert Jegyzőkönyv 
Hitelesítő Tagnak.  

*** 

A fentieket követően a Levezető Elnök ismerteti a Közgyűlés napirendjét, melyet a 
Közgyűlésen jelen lévő tagok 44 db igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 db tartózkodással 
elfogadnak az alábbiak szerint: 

2 / 2021. augusztus 25. sz. határozat 

A Közgyűlésen megjelent tagok elhatározzák, hogy a Közgyűlést az alábbi napirendi 
pontokkal tartják meg: 

1. Az Egyesület elnökségének beszámolója az Egyesület 2021. augusztus 14-én 
megtartásra kerülő demonstrációjáról, demonstráció kiértékelése; 
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2. A Veszprém Megyei Kormányhivatal VE-09/KTF/05382-53/2021. számú 
határozatának („Határozat”) ismertetése. A Határozatban foglaltak alapján az 
Egyesület cselekvési tervének meghatározása, valamint ennek keretében döntés 
a Határozat elleni közigazgatási per megindításáról; 

3. Döntés az Egyesület alapszabályának kiegészítéséréről, illetve módosításáról az 
Egyesület ülés tartása nélküli döntéshozatalának lehetővé tétele érdekében. 

Ezt követően a Közgyűlés megkezdi a napirendi pontok tárgyalását.  

*** 

1. napirendi pont 

Az Egyesület elnökségének beszámolója az Egyesület 2021. augusztus 14-én 
megtartásra kerülő demonstrációjáról, demonstráció kiértékelése  

Az Egyesület elnökségének tagjai ismertetik és értékelik a Közgyűlésen megjelent tagok 
számára az Egyesület 2021. augusztus 14-én megtartásra került demonstrációját. A jelen 
napirendi pont határozat hozatalát nem igényli. 

*** 

2. napirendi pont 
 

Veszprém Megyei Kormányhivatal VE-09/KTF/05382-53/2021. számú határozatának 
ismertetése, az Egyesület cselekvési tervének meghatározása, valamint 

 ennek keretében döntés a Határozat elleni közigazgatási per megindításáról 

Az Egyesület elnökségének tagjai ismertetik a Közgyűlésen megjelent tagokkal a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal VE-09/KTF/05382-53/2021. számú határozatát („Határozat”). 

Ezt követően az Egyesület elnökségének tagjai ismertetik a Közgyűlésen megjelent tagokkal 
a Határozattal szembeni jogorvoslati lehetőségeket. Ezt követően a Közgyűlésen megjelent 
tagok megtárgyalják a Határozattal szembeni cselekvési tervet, illetve jogorvoslati lehetőséget.   

Ezt követően a Közgyűlésen jelen lévő tagok 14 db igen szavazattal, 25 nem szavazattal és 5 
db tartózkodással meghozzák a következő határozatot: 

3 / 2021. augusztus 25. sz. határozat 

A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy az Egyesület a Határozattal szemben 
közigazgatási pert nem indít.   

*** 

3. napirendi pont 
Döntés az Egyesület alapszabályának kiegészítéséréről, illetve módosításáról az 

Egyesület ülés tartása nélküli döntéshozatalának lehetővé tétele érdekében 

A Levezető Elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az Egyesület alapszabályát az Egyesület 
ülés tartása nélküli döntéshozatalának lehetővé tétele érdekében ki kell egészíteni. A Levezető 
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Elnök ismerteti a Közgyűlésen megjelent tagokkal az Egyesület alapszabályának javasolt 
rendelkezéseit, melyet a tagok megtárgyalnak, és szavaznak annak elfogadásáról. 

A Közgyűlésen jelen lévő tagok 44 db igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 db 
tartózkodással meghozzák a következő határozatot: 

4 / 2021. augusztus 25. sz. határozat 

A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy az Egyesület alapszabályát a következő 
rendelkezésekkel egészíti ki: 

„XI. 16. A tagok a Ptk. és az Alapszabály rendelkezéseivel összhangban közgyűlés 
tartása nélkül, írásban is hozhatnak határozatot bármely közgyűlési hatáskörbe tartozó 
kérdésben, azzal, hogy ilyen esetben az ülésen kívül javasolt határozat tervezetét az 
Egyesület elnöksége minden taggal, azonos szöveggel írásban közli, a szavazat 
leadására vonatkozó 8 (nyolc) napos határidő kitűzésével (ezen határidő lejártáig a 
szavazatnak az Egyesület elnöksége részére meg kell érkeznie). Az ilyen 
határozattervezetet az Egyesület elnöksége olyan formában készíti el, és ahhoz mellékel 
minden olyan csatlakozó dokumentumot, hogy a tag a határozati javaslat mellett, illetve 
ellen olyan módon szavazhat, illetve tartózkodhat, hogy a pontos határozati javaslatot 
a megfelelő helyen aláírja. Bármelyik tag kérésére össze kell hívni a közgyűlést, hogy 
megvitassa a határozati javaslatot.  

A határozat akkor tekintendő elfogadottnak, ha  
(i) valamennyi, a döntéshozatalhoz szükséges számú szavazatot képviselő tag 

szavazata beérkezik és  
(ii) a tagok az alapszabály közgyűlésre vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott 

többséggel kifejezetten írásban elfogadják a határozati javaslatot.  

Az Egyesület elnöksége a szavazás eredményéről az utolsó szavazat beérkezését, 
illetőleg a szavazatok beérkezésére megállapított határidő lejártát követő 3 (három) 
napon belül jegyzőkönyvet vesz fel, abban megállapítja a szavazás eredményét és a 
határozatot a jegyzőkönyv megküldésével a tagoknak megküldi.” 

*** 

A Levezető Elnök a Közgyűlést berekeszti, tekintettel arra, hogy a Közgyűlésen megjelent 
tagok valamennyi napirendi pontot megtárgyalták.  

Kelt: Tihanyban, 2021. augusztus hó 25. napján. 

 

______________________ 
dr. Takács Dániel 

Jegyzőkönyv-vezető 

______________________ 
Rutainé Hatvani Andrea 

Levezető Elnök 

______________________ 
dr. Mezei Róbert Péter 

Jegyzőkönyv-hitelesítő tag 
 

 


