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HONVÉD NYUGDÍJAS KLUB  1. sz. példány 

SZABADSZÁLLÁS   

 

Nyt. szám: 2/11/2021 

 

 

 

 
 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 
a 

HONVÉD NYUGDÍJAS KLUB 

2021. május 20-i online megtartott elnökségi üléséről 
 

 

Készült: 2021. május 20-án 15,00 órai kezdettel, a Honvéd Nyugdíjas Klub (továbbiakban: 

HNYK, vagy Egyesület) elnöke által összehívott, online megrendezett elnökségi ülésén. A 

rendezvény 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 6. § (1) 

bekezdése alapján, a meghívóban szabályozott módon, a ZOOM alkalmazással kerül 

lebonyolításra. 

Jelen vannak:  

- Farkas Zoltán János, elnök; 

- Buza Vince, elnökhelyettes; 

- Tóth Józsefné, titkár; 

- Udvarnoki Jánosné, gazdasági vezető; 

- Bur János, elnökségi tag; 

- Asbóth György, elnökségi tag; 

- Nagy András, elnökségi tag; 

- Bánáti Csaba, a Felügyelő Bizottság elnöke 

Az elnök tájékoztatja az elnökségi ülés résztvevőit, hogy az Alapszabály 22. §-a 3. a) 

bekezdés szerint „Az Elnökség akkor határozatképes, ha az Elnökség ülésén tagjainak több 

mint fele, legalább négy fő részt vesz”.  
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Tekintettel, hogy az elnökségi ülésen személyi kérdésekről, vagy titkos szavazást igénylő 

kérdésekről nem kell dönteni a szavazás nyíltan, személyenkénti válaszadással történik.  

A napirendek tárgyalása közben, ha valakinek észrevétele van az előadó zavarása nélkül a 

„CHAT” menüt használhatja. 

Az elnökség létszáma 7 fő, jelen van 7 fő, távol 0 fő. 

Megállapítja, hogy az Elnökségi ülés (az elnökség tagjainak 100 %-os jelenlétével) 

határozatképes. 

Az elnök javaslatot tesz a napirendi pontokra a meghívó szerint: 

1. Az Egyesület 2020. évi munkájáról készült beszámolók megvitatása, szavazás annak 

elfogadásáról. 

2. A Felügyelő Bizottságnak jelentése az Egyesület 2020. évi működése, gazdálkodása 

ellenőrzésének tapasztalatairól, szavazás annak elfogadásáról. 

3. Az Egyesület 2021. évi Munkatervének, és gazdálkodási tervének megvitatása, szavazás 

annak elfogadásáról 

 

Az elnök az Elnökséghez fordul „van-e javaslat más napirend megtárgyalására?” majd (más 

javaslat nem lévén) szavazást rendel el és megállapítja, hogy az Elnökség a beterjesztett 

napirendet egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) elfogadta. 

Az elnök tájékoztatja az Elnökségi ülés résztvevőit, hogy a veszélyhelyzet során a személy- és 

vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről 

szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése 

alapján, figyelemmel arra, hogy az Egyesület Közgyűlést a tagok személyes részvételével nem 

tarthat és az online, illetve levélben történő szavazás feltételei nem biztosítottak, továbbá, 

hogy az Egyesület beszámolási és nyilvánosságra hozatali kötelezettsége május 31-ével 

határidős, a Honvéd Nyugdíjas Klub Elnökségének kötelezettsége a javasolt napirendek 

megvitatásával, az elfogadásról történő szavazással biztosítani a közzétételi határidő 

betartását. 

A napirendi pontokban szereplő beszámolók, jelentés és tervek az elmúlt időszakban 

elkészültek és az elnökség részére benyújtásra kerültek (az Egyesület weboldalán történt 

közzététellel azok elérhetősége a teljes tagság részére biztosított), azok véglegesítése az 

Elnökség tagjainak észrevételei figyelembevételével történt.  

1. napirendi pont: Az Egyesület elnöke, Farkas Zoltán előterjeszti a Honvéd Nyugdíjas 

Klub 2020. évi tevékenységéről, Buza Vince elnökhelyettes a 2020. évi gazdálkodási 

terv teljesítéséről szóló beszámolót. Az írásos anyagok a jegyzőkönyvhöz csatolásra 

kerültek. 

Az elnök kérdésére a beszámolókhoz kérdés, észrevétel, megjegyzés, kérés nem érkezett, 

hozzászólási szándékot senki sem jelzett, így a vitát lezárta, majd szavazást rendelt el. 

Megállapítja, hogy az első napirendben szereplő beszámolókat az Egyesület elnöksége 

egyhangúlag elfogadta. 

A Elnökség 2/2021 (V.20.) számú határozata: A Elnökség 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 

tartózkodás mellett / egyhangúlag elfogadta az Elnökség beszámolóját az Egyesület 

2020. évben végzett munkáról. 

A Elnökség 3/2021 (V.20.) számú határozata: A Elnökség 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 

tartózkodás mellett / egyhangúlag elfogadta az Elnökség beszámolóját az Egyesület 

2020. évi gazdasági tevékenységéről. 
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2. napirendi pont: A Felügyelő Bizottség elnöke, Bánáti Csaba ismerteti a FEB 

jelentését az Egyesület 2020. évi működésének, gazdálkodásának ellenőrzéséről. Az 

írásos jelentés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Az elnök kérdésére a jelentéshez kérdés, észrevétel, megjegyzés, kérés nem érkezett, 

hozzászólási szándékot senki sem jelzett, így a vitát lezárta, majd szavazást rendelt el. 

Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság jelentését az Egyesület elnöksége egyhangúlag 

elfogadta. 

A Elnökség 4/2021 (V.20.) számú határozata: A Elnökség 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 

tartózkodás mellett / egyhangúlag elfogadta a Felügyelő Bizottság jelentését az 

Egyesület 2020. évi tevékenységéről és gazdálokodásáról. 

 

3. napirendi pont: Az Egyesület elnöke, Farkas Zoltán ismerteti a Honvéd Nyugdíjas 

Klub 2021. évre vonatkozó Munkatervét, Buza Vince elnökhelyettes, a Gazdálkodási 

bizottság vezetője a 2021. évi Gazdálkodási tervet. Az írásos anyagok a 

jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Az elnök tájékoztatja az elnökséget, hogy természetesen, ahogy a 2020. évet, úgy a 2021. 

évre vonatkozó terveket is alapjaiban befolyásolja a covid járvány. Amikor a személyes 

jelenléttel járó egyesületi tevékenység végzését tiltó, jelenleg még érvényben lévő 

szabályok feloldásra kerülnek, az elnökségnek át kell tekintenie a most ismertetett 

terveket és végre kell hajtania a szükséges módosításokat. 

Az elnök kérdésére a munkatervhez és a gazdálkodási tervhez kérdés, észrevétel, 

megjegyzés, kérés nem érkezett, hozzászólási szándékot senki sem jelzett, így a vitát 

lezárta, majd szavazást rendelt el. 

Megállapítja, hogy az Egyesület 2021. évi Munkatervét és Gazdálkodási tervét az 

Egyesület elnöksége egyhangúlag elfogadta. 

A Elnökség 5/2021 (V.20.) számú határozata: A Elnökség 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 

tartózkodás mellett / egyhangúlag elfogadta az Elnökség 2021. évre vonatkozó 

munkatervét. 

A Elnökség 6/2021 (V.20.) számú határozata: A Elnökség 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 

tartózkodás mellett / egyhangúlag elfogadta az Elnökség 2021. évre vonatkozó 

gazdálkodási tervét. 

 

Az elnök bejelenti, hogy az egyesületi tagdíjak megállapítása és befizetése továbbra is az 

Alapszabály 4 § (1) bekezdése alapján történik. 

Az elnök kérdésére további kérés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, így megköszöni az 

elnökségi tagok online részvételét és bejelenti, hogy a Elnökség a munkáját elvégezte, a 

Elnökségi ülést bezárja. 

 

A jegyzőkönyv lezárva 17:35 órakor. 

 

K.m.f. 
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Csatolt okmányok  

  1. számú: A HNYK Elnökség beszámolója a 2020. évi tevékenységéről (9 lap) 

  2. számú: A HNYK Elnökség beszámolója a 2020. évi gazdálkodásról (7 lap) 

  3. számú: A HNYK Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület 2020. évi működésének és 

gazdálkodásának ellenőrzéséről (5 lap) 

  4. számú: A HNYK 2021. évi Munkaterve (8+9 lap) 

  5. számú: A HNYK 2021. évi gazdálkodási terve (5+4 lap) 

 

 

 

 

   

  / Farkas Zoltán János/ 

  elnök 

 

 

Készült: 1 példányban 

Sokszorosítva: 8 példányban (elnökségi tagok és FB elnök) 

Egy példány: 4 lap 

Készítette: Búza Vince 


