Jegyzőkönyv
I. Bevezető:
Készült a Verebélÿ László Vasúttörténeti Egyesület 2020. május 09-én megtartott rendes éves
közgyűléséről rendkívüli helyzetben személyes jelenlét nélkül, figyelembe véve a 102/2020. (IV.
10) kormányrendeletet és egyéb rendelkezéseket!
II. A veszélyhelyzet – mint rendkívüli körülmény – fennállásának megállapítása
A rendkívüli körülmények között megtartott rendes éves közgyűlést megelőzően Brolly Péter – mint
a Verebély László Vasúttörténeti Egyesület (törvényszéki nyilvántartásba vételi száma: 14-020002176 , adószáma: 18770636-1-14, székhelye: 7400 – Kaposvár, Kinizsi ltp. 42., a továbbiakban
röviden: Egyesület) – titkára 2020. 05. 09.-én szombaton 12:00 órakor megállapítja, hogy a
koronavirus.gov.hu honlap nem tett közzé olyan tartalmat, amely arra utalna, hogy a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által elrendelt veszélyhelyzet (a továbbiakban
röviden: veszélyhelyzet) felfüggesztésre, vagy megszüntetésre került volna. Ennek megfelelően
megállapítja azt is, hogy a veszélyhelyzet fennállása miatt az Egyesület éves rendes közgyűlésének
(a továbbiakban röviden: közgyűlés) hagyományos jelenléti megtartása a mai napon nem
lehetséges, így az Egyesület éves rendes közgyűlésének gyakorlati megvalósítása során a
„102/2020. (IV. 10) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő
szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről”-ban leírtakat kell irányadónak
tekinteni.
III. A veszélyhelyzetre való tekintettel tett eltérő intézkedések az éves rendes közgyűlés
összehívása során
Mivel már a közgyűlés tervezett időpontjának kihirdetésekor, Magyarország Kormányának
hivatalos nyilatkozatai alapján alapos okkal feltételezhető volt, hogy veszélyhelyzet 2020. 05. 09-án
még fenn fog állni, ezért Keneczei Róbert – az Egyesület elnöke – a 102/2020. (IV. 10) Korm.
rendelet 3. § (1) pontjában leírtaknak megfelelően határozott úgy, hogy az Egyesület éves rendes
közgyűlése „nem tartható meg olyan módon, hogy az a tag személyes részvételét igényelje”. Ezt
követően megtette a megfelelő intézkedéseket - a 102/2020. (IV. 10) Korm. rendelet 3. § (2) a)
pontjával összhangban – annak érdekében, hogy az Egyesület éves rendes közgyűlése a „tag
elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvételével” megtartható legyen, az
alábbiak szerint:
1. Megállapította, hogy minden – a közgyűlésen szavazati joggal rendelkező tag rendelkezik eamilpostafiókkal, így a 102/2020. (IV. 10) Korm. rendelet 3. § (3) pontjának megfelelően a
döntéshozatalban valamennyi tag részt tud venni.
2. 2020. április 9.-én, a szavazati joggal rendelkező tagok részére és az e-mail elérhetőséggel
rendelkező pártoló tagok részére is - Éves közgyűlés-tárggyal – e-mail-körlevelet juttatott el, amely:
a) tartalmazta 102/2020. (IV. 10) Korm. rendelet 4 § (1) ba) pontjának megfelelően, hogy a tagok
szavazataikat, és észrevételeiket a kiküldött e-mail-körlevélre történő válasz megküldése
formájában tehetik meg,
b) a 102/2020. (IV. 10) Korm. rendelet (1) a) pontjának megfelelően részletezte a napirendi
pontokat, továbbá tartalmazta azon dokumentummellékleteket, amelyek elolvasását követően a tag
megalapozott döntésben határozhat arról hogy az egyes pontokban, milyen szavazatokat kíván
leadni. A tervezett napirendi pontok voltak: 1.) Az egyesület 2019.-évi eseményeinek
összefoglalójának elfogadása 2.) Az egyesület 2019. évi eredménylevezetésének és mérlegének,
egyéb számvíteli beszámolójának elfogadása (A beszámolók jelen jegyzőkönyvhöz mellékelve. 1.
és 2 melléklet)

c) tartalmazza, hogy a tagok 2020. április 26. -áig élhetnek véleményezési és szavazati jogaikkal (a
102/2020. (IV. 10) Korm. rendelet 4 § (1) ca) alpontjának megfelelően – biztosítva a szavazat
megküldésére legalább 15 napot)
3. Mivel a tagok érdektelensége, illetve figyelmetlensége nyomán nagyon kis létszámban küldték el
szavazataikat ismételten elküldte a fent részletezett e-mail-körlevelet 2020. április 26-án kiegészítve
egy figyelemfelhívással, amely a szavazatok tagok általi beküldésének fontosságát hangsúlyozza.
4. Megállapította, hogy a szavazataikat leadó tagok személye egyértelműen beazonosítható emailcímük és nevük alapján, mivel a közgyűlés tárgyában kiküldött e-mail-körlevelet kizárólag az
Egyesület tagjai kapták meg, akik között névazonosság nem áll fenn.
IV. A tagok által tett szavazatok összesítése, a szavazás eredménye:
Az Egyesület közgyűlési döntéseinek érvényessége tekintetében - különös tekintettel a beszámolók
50%+1fős számarányára - megállapításra került, hogy jelenleg az egyesületben 11 tag rendelkezik
szavazati joggal és 9 tag pedig nem rendelkezik szavazati joggal. Ennek megfelelően 5,5 fő+1fő
elfogadó szavazata szükséges a 2019. évi beszámolók elfogadásához. 2020. május 09-ig összesen 8
db elektronikus levél érkezett a szavazati joggal rendelkező tagoktól (Kemenczei Róbert, Brolly
Péter, Erdős Kornél, Szöllősi Attila, Kelenföldi Ferenc, Villás Csaba, Kemény Gábor és Hahóti
Márk részéről,) valamint egy telefonos megkeresés (Leukó Kornél részéről), melyben mindenki
elfogadta a 2019.-évi eseményeinek összefoglalóját, valamint a 2019. évi eredménylevezetését és
mérlegét, valamint egyéb számviteli beszámolókat. Az Egyesület elnöke - a beérkezett szavazatokat
tartalmazó – e-maileket az Egyesület által használt verebelylaszlovte@indamail.hu című
postafiókban, egy külön erre a célra létrehozott mappába helyezte át (amelybe igény esetén
betekintést biztosít). Így megállapításra került, hogy határozatképességgel lettek elfogadva a
beszámolók, melyeket Kemenczei Róbert letétbe helyez a vonatkozó előírások szerint az Országos
Bírósági hivatalnál, továbbá közzé teszi mások számára is az egyesület jelenlegi elektronikus
felületein, közösségi oldalán.
A tagok a 3. naprendi pontra az egyébre nem tettek javaslatot, észrevételt, így egyéb kérdés nem
merült fel. A közgyűlés lezárult. A rendkívüli helyzetre való tekintettel nem került megválasztásra
külön levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv-hitelesítők sem. Így jelen jegyzőkönyvet
kézjegyek ellátása nélkül az egyesület ügyvezetése hagyta jóvá, úgy mint:
Kemenczei Róbert – elnök
Erdős Kornél – elnökhelyettes
Brolly Péter – titkár
Kelenföldi Ferenc – elnökségi tag
Villás Csaba – elnökségi tag
Kaposvár, 2020. május 9.
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1. melléklet
Éves közgyűlés
2019. év eseményeinek beszámolója
Történések a 2019-évben
Január
A megszokottak szerint a téli üzemeltetésre koncentráltunk az általunk használt vasúti
megállóhelyen, így a vasúttal érvényben lévő kezelési megállapodásban foglalt hó és csúszásmentesítési tevékenységek történetek meg.
Felfüggesztésre került az egyesület honlapjának elérhetősége a szolgáltató részéről egy félreértés
miatt, ezt nem sikerült megoldani a szolgáltató érdektelensége miatt, így az egyesülettel és a
múzeummal kapcsolatos hírek a továbbiakban a Kapostüskevár vasúti megálló és múzeum
Facebook közösségi oldalán váltak elérhetővé.
Február
Ez a hónap a téli szolgálat ügyeleti ellátásán, túl egy támogatói kampány szervezésével telt,
méghozzá a Személyi Jövedelemadó 1%-nak gyűjtésére.
Március
Elkezdtük

szervezni

a

2019

év

programjait,

valamint

éves

közgyűlésünket.

Április
Megtörtént az első zöldterület gondozás és tavaszi szemétszedés az általunk használt vasúti
megállóhelyen.
Elkészítésre
kerültek
a
2018.
évre
vonatkozó
beszámolóink.
Összehívásra került az éves rendes közgyűlés.
Kirándulást hirdettünk Mesztegnyőre, Almamellékre és Kaszópusztára a kisvasutak napjaira.
Egyesületünk 20 éves lett.
Május
Közös egyesületi kirándulásra került sor a Mesztegnyői Erdei kisvasút, az Almamelléki kisvasút és
a Kaszópusztai kisvasutak napjára.
Megtartásra került az éves rendes közgyűlés, amely elfogadta a 2018 év pénzügyi mérlegét,
közhasznúsági és egyéb beszámolóit, valamint itt kerültek megbeszélésre a 2019 év várható teendői
is. Ebben a hónapban is lekaszálásra került a vasúti megállóhely területe.
Június
További
területrendezésekre
került
sor
a
megálló
épülete
körül.
Múzeumok éjszakáján programokkal kedveskedtünk mindenkinek, aki ellátogatott múzeumunkba.
Július
Sor került a MÁV irányában vállalt 4. kaszálásra és egy parlagfű-mentesítés is történt az FVM
részérére történt vállalás keretében ebben az évben. További területrendezésekre került sor a
megálló épülete körül. Néhányat megemlítve folytatódhatott a 2018-ban elkezdett partoldal
rézsűrendezése, padok javítására került sor, valamint további építési törmelékek eltakarítására.
Megtekintettük
az
egykori
ropolyi
kisvasút
nyomvonalát
és
emlékművét.
Az állandó vasúti kiállításunk ismét állandó meghatározott nyitva tartással kezdett el üzemelni.
Részt vettünk a 69. vasutasnapi eseményeken Dombóváron, ahol megtekintettük a felújított 424-es
gőzmozdonyt és a vasúti bunkerben lévő vasúttörténeti kiállítást.
Meglátogattuk Mesztegnyőn a Rétesfesztivált, valamint dokumentáltuk a NOHAB-GM Alapítvány
-3-

különvonatát, a felújított állomást és kisvasutaztunk is. Meglátogattuk a Somogyszobi falunapot,
így itt a Vilma Házában lévő vasúttörténeti kiállítást Kovács Tibi bácsi „Fából vasparipa” című
kiállítását.
Augusztus
Folyamatosan gondoztuk a vasúti megálló zöld területét. A közösségi felelősségvállalásunk
jegyében
megszépítettük
a
Badacsony
utcai
szabadidőpark
néhány
padját.
Lekaszálásra került Sántos község határában az egykori Kaposvár-Szigetvár vasútvonalnak emléket
állító egykori Kapos hídpillér körüli terület.
Vendégül láttuk múzeumunkban Hajdú Csabát, azaz a Papírbaktert, ki elkészíti a magyar
vasútmodellezők számára vasúti megállóhelyünk makettjét és kereskedelembe hozza.
Kirándulást szervezetünk a Balatonboglári Dutra múzeumba és a Balatonszemesi postamúzeumba.
Felvettük a kapcsolatot több állami szervezettel és a MÁV-al a vasúti megállóhely jövőbeni sorsát
illetően.
Részben felújításra és használhatóvá tételre kerültek a megállónk vizes blokkjai a MÁV részéről.
Szeptember
Értesítést kaptunk a NAV-tól a felajánlott
Folyamatosan gondoztuk a vasúti megálló zöld területét.

személyi

jövedelemadó

1%-ról.

Felkérést kaptunk a kaposvári Rippl-Rónai Városi Múzeumtól egy közös helytörténeti kiállítással
kapcsolatos együttműködésre, valamint a Must Mutasd meg programban való ismételt részvételre és
kiállítás tartására a tüskevári városrész közösségi házában.
Értesítést kaptunk a Somogy Megyei Ügyészségtől, amiben a törvényesség helyreállítását kérték
egyesületünktől, mert az sajnos az éves beszámolók elfogadásakor látható volt, hogy nem feleltünk
meg a közhasznú jogállás feltételeinek, így e státusz törlését kértük a kaposvári törvényszéktől.
Részt vettünk a Somogyi Veterán Járműbarátok Egyesületének őszi szezonzáró rendezvényén
kiállítóként a kaposvári cseri parkban.
Nyitva tartottuk a kibővített vasúttörténeti kiállításunkat a Must Mutasd meg Tüskeváron
rendezvény napján, amin 10 látogatót fogadtunk.
Gőzfelhős Nosztalgia címmel állandó modellkiállítást tartottunk.
Kiállítás nyílt a városi múzeummal közösen a „Mi megállónk a mi múltunk!” címmel állomásunk
várótermében, bemutatva több régiséget és helytörténeti tárgyat. A megnyitón 70 fő vett részt.
Október
Fogadtuk az érdeklődő látogatókat a „Mi megállónk a mi múltunk!” címmel megnyílt kiállításon,
amely a „A helyi idenditás és kohézió erősítése” pályázat program keretében került megvalósításra
a városi múzeummal közösen, így is bemutatva múzeumunkat és a vasutat 312 fő részére
szeptember 30 és október 20 között!
Megérkezett a 2018. évi személyi jövedelemadó 1% -a részünkre, amit 18 magánszemély ajánlott
fel az állomás szépítésére.
Fogadtuk kiállításunkon a Magyar Turista Magazin szerkesztőjét, aki bemutatta tevékenységünket
írásában.
Ismét közlekedett, már másodszor október 19-én Somogyszob-Balatonszentgyörgy között az a
Különvonat, amit György-Dávid Valentin szervezett, melynek közlekedését az emlékvonat
díszítésével és egy kis anyagi hozzájárulással támogattuk.
A Somogy Megyei Ügyészség felhívásnak eleget téve törölte egyesületünk közhasznú jogállást a
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Törvényszék, mivel sajnos 2018 évben nem sikerült a jogszabályok által előírt erőforrási mutatókat
teljesítenünk.
Felújítottuk a másokkal összefogva közösségi felelősségvállalásunk jegyében a Badacsony utcai
szabadidőparkban található székelykaput, fákat ültettünk a klímaváltozás visszafordításáért.
Október 23-án megemlékeztünk 1956 hőseiről és a rendhagyó múzeumi tárlatunkon e napon az
érdeklődők harci járműveket tekinthettek meg.
Levélben kerestük meg Kaposvár Polgármesterét segítséget kérve további fennmaradásunkhoz és
munkánkhoz, az állomásépület megőrzéséhez.
Német Dízelparádé címmel állandó modellkiállítást tartottunk.
November
Október 30-31-én és November 1-jén állandó állomásfelügyeletet tartottunk a megállóhelyünk
épületének nyitva tartásával a nyugati temetőbe látogatók részére, valamint megemlékeztünk a
mindenszentek napján az elhunyt vasúti dolgozókról is.
November 4-től napi rövid távú munkaerő-piaci foglalkoztatás 4 órában ismét Épületgondnok
segítette az állomás területének a karbantartását és a vasúti kiállítás nyitva tartását.
10 millió fa Magyarországon civil kezdeményezés kaposvári csoportjához csatlakozva November 6án az Élet napján egy fasort ültettünk vasúti megállóhelyünkön, majd a Badacsony utcai
Szabadidőparknál, összesen 19 fát.
Szabadkai mozdonyvezetők, a kaposvári Gárdonyi Általános Iskola és a Búzavirág utcai Óvoda
gyerekei, fővárosi látogatók mellett számos helyről fogadtuk látogatókat múzeumunkban, összesen
110
főt.
Magyar
Olajzabálók
címmel
állandó
modellkiállítást
tartottunk.
December
Téliesítettük a kiállításnak helyet adó épületet. Az egész éves környezetrendezés befejezéseként a
zöld
hulladékot
(faleveleket
egy
helyre
hordtuk
össze).
Ebben a hónapban is nyitva tartottuk a vasúti kiállítást, így a Duráczky József Óvoda, Általános
Iskola gyermekei mellett Somogyszobról, Budapestről és máshonnét is érkeztek, összesen 70
látogatónk
volt
decemberben.
Adventi kiállítást tartottunk múzeumunkban és voltak kirándulások a Tapolcai mozdonytalálkozóra
és
az
Almamelléki
Szilveszteri
Kisvasutazásra.
Szeptembertől-Decemberig 503múzeumlátogatónak (többségében gyerekeknek és családoknak
szereztünk örömet -ez a 4 hónap volt a legjobb az egész évben).
Az évet egy közös évbúcsúztatással zártuk megállóhelyünkön.
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2. számú melléklet az Éves közgyűléshez
2019. év Mérlege és Eredménylevezetése a pénzügyi beszámolóhoz
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PK-542 Országos Bírósági Hivatal
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