Jegyzőkönyv
amely készült a Verebély László Vasúttörténeti Egyesület éves rendes közgyűléséről 2021. május
22-én az alábbiak szerint:
I. Bevezető:
Készült a Verebély László Vasúttörténeti Egyesület (törvényszéki nyilvántartásba vételi száma: 1402- 0002176, adószáma: 18770636-1-14, székhelye: 7400 – Kaposvár, Kinizsi ltp. 42., a
továbbiakban röviden: Egyesület) 2021. május 22-én megtartott rendes éves közgyűléséről
rendkívüli helyzetben személyes jelenlét nélkül.
1. A közgyűlésen a tagok jelenléte mellőzésének részletes indoklása:
A Magyarország Kormánya által kiadott "A Kormány 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről" 5. § (1) bekezdése
értelmében "Tilos – a 6. § szerinti kivétellel – rendezvényt, valamint gyűlést szervezni, illetve
tartani". Mivel a hivatkozott kormányrendelet szövegében az egyesületek közgyűlésével
összefüggésbe hozható egyéb szövegrészt nem találtunk, így megállapítottuk, hogy egyesületünk
éves rendes közgyűlésére kimeríti a "rendezvényt, valamint gyűlést" amelyenek szervezését
illetve megtartását az 5. § kifejezetten megtiltja. A 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 6. §-ában
felsorolt kivételek között sem szerepel olyan rendezvénykategória, amelybe beleférne egy egyesület
által - a tagok jelenlétében megtartott - éves rendes közgyűlés.
Tekintettel arra, hogy a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet kihirdetésének időpontjától az Egyesület
éves rendes közgyűlésének időpontjáig (2021.05.22) a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldását
kihirdető kormányrendeletek egyike sem oldja fel az egyesületi közgyűlések -tagok jelenlétében
történő - megtartásának tilalmát - ide értve a:
144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első
fokozatáról
191/2021. (IV. 23.) Korm. rendelet a kijárási tilalom kezdetének este 11 órára történő módosításáról
(második fokozat)
194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik
fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó
kormányrendeletek módosításáról
233/2021. (V. 6.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának negyedik
fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó
kormányrendeletek módosításáról
című rendeleteket, így az Egyesület elnöke a közgyűlés tagok személyes jelenléte nélküli
megtartása mellett döntött. A 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések
lépcsőzetes feloldásának ötödik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó
védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról 2021. 05. 22.-n még nem
lépett életbe, mivel az ehhez szükséges ötmilliomodik COVID-beoltott még nem állt rendelkezésre.
Annak ellenére, hogy hazánkban azok száma örvendetesen gyarapodik, akik már legalább az első
COVID védőoltásukat megkapták, 2021. május 22. - 09:09 órakor a vakcinainfo.gov.hu szerint ők
még csak 4 millió 969 ezeren voltak.
2. A tagok jelenléte nélküli közgyűlés gyakorlati megvalósítása során figyelembe vett
jogszabályi környezet részletezése.
Az egyesület elnöksége nem talált olyan jogszabályt a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet hatályba
lépését követően, amely útmutatást adna a tagok jelenléte nélküli éves rendes közgyűlés
megvalósításának módjáról - ideértve a: 484/2020. (XI. 10.), 104/2021. (III. 5.), 144/2021. (III.
27.),191/2021. (IV. 23.), 194/2021. (IV. 26.) és a 233/2021. (V. 6.) kormányrendeleteket. Ennek
megfelelően az Egyesület elnöksége a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet hatályba lépését
megelőző, időben legutolsó olyan jogszabályt tekintette irányadónak, amely részletesen leírja a
tagok jelenlétét mellőző éves rendes közgyűlés megtartásának módját, nevezetesen a 102/2020. (IV.
10) Korm. rendeletet.
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II. A veszélyhelyzetre való tekintettel tett eltérő intézkedések az éves rendes közgyűlés
összehívása során
Már a közgyűlés tervezett időpontjának (2021.05.22) kihirdetésekor feltételezhető volt, hogy a
Kormány 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi
intézkedések második üteméről 5. § (1) bekezdésében leírt tilalom, amely szerint: "Tilos – a 6. §
szerinti kivétellel – rendezvényt, valamint gyűlést szervezni, illetve tartani." 2021. 05. 22-én még
fenn fog állni. ezért Kemenczei 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 e-mail
postafiókkal, így a 102/2020. (IV. 10) Korm. rendelet 3. § (3) pontjának megfelelően a
döntéshozatalban valamennyi tag részt tud venni.
2. 2021. április 5-én, a szavazati joggal rendelkező tagok részére és az e-mail elérhetőséggel
rendelkező pártoló tagok részére is – e-mail-körlevelet juttatott el, amely:
a) tartalmazta 102/2020. (IV. 10) Korm. rendelet 4 § (1) ba) pontjának megfelelően, hogy a tagok
észrevételeiket a kiküldött e-mail-körlevélre történő válasz megküldése formájában tehetik meg
április 25.-ig, a közgyűlés tervezett napirendi pontjaival kapcsolatban.
3. 2021. 04. 25-én újabb köremail lett kiküldve, amely tartalmazza az Egyesület 2020. évi
eredménylevezetésének és mérlegének, egyéb számviteli beszámolójának dokumentumait (A
beszámolók jelen jegyzőkönyvhöz mellékelve.), amelyek elolvasását követően a tag megalapozott
döntésben határozhat arról hogy elfogadja-e azokat, vagy nem. Ebben a kör-e-mailben az Egyesület
elnöke tájékoztatta a tagokat arról is, hogy a közgyűlés tervezett napirendi pontjaival kapcsolatban
észrevétel a tagok részéről nem érkezett.
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 2020. évi beszámolók elfogadásához. 2020. május 22-ig összesen 8
db elektronikus levél érkezett a szavazati joggal rendelkező tagoktól (Kemenczei Róbert, Brolly
Péter, Erdős Kornél, Szöllősi Attila, Kelenföldi Ferenc, Villás Csaba, Leuko Kornél és Hahóti
Márk részéről) melyben mindenki elfogadta a 2020.-évi eseményeinek összefoglalóját, valamint a
2020. 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.
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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, 2021. május 22.
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1. melléklet
Éves rendes közgyűléshez- 2021. május 22.
2020. év eseményeinek beszámolója
Történések a 2020-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. A MÁV Zrt. festékekkel támogatta a
váróteremhez készült vasrácsok festését. Egy vagyonvédelmi rendszereket telepítő vállalkozás
segítséget és támogatást nyújtott a megállóépületben lévő régi vagyonvédelmi rendszer
karbantartásában. Egyesületünket meglátogatta Szabó Csaba a MÁV Zrt pécsi pályavasúti területi
igazgatója, kivel több dologban megegyeztünk a jövőbeni segítségeket illetően. Részt vettünk egy
találkozón a helyi közösségi házban, ahol további együttműködésekről beszéltünk az új
önkormányzati képviselővel, a Városfejlesztési Nonprofit kft., Agóra, Városi Múzeum és más civil
szervezetek képviselőivel.
Február
Ez a hónap a téli szolgálat ügyeleti ellátásán túl egy támogatói kampány szervezésével telt,
méghozzá a Személyi Jövedelemadó 1%-nak gyűjtésére. Egy vállalkozónak és rendszeres segítőnek
köszönhetően újjáépítésre és megmagasításra került az állomás közműaknája, amit egy korábbi
városi beruházású járdaépítésnél tettek tönkre. Elszállítattuk a 2019 őszén összegereblyézett zöld
hulladékot a városgondnoksággal. Újabb közös kiállításra kaptunk felkérést a Rippl-Rónai Városi
Múzeumtól. Meghívást kaptunk a Kárpát medencei Kisvasutak konferenciájára, amin nem tudtunk
részt venni.
Március
Elkezdtük szervezni a 2020 év programjait, valamint éves közgyűlésünket. Koronavírus miatt
március 13-án bezártuk kiállításunkat. Március 13-ig 30 látogatót fogadtunk. Elkészült az első
zöldterület karbantartás az általunk használt területeken az állomás épülete körül. Értesítést kaptunk
Szita Károly Kaposvár Polgármesterétől, ki a sokadik megkeresésre polgármesteri keretéből
támogatói értesítést juttatott el hozzánk.
Április
Megtörtént a második zöldterület gondozás és tavaszi szemétszedés az általunk használt vasúti
megállóhelyen.
Elkészítésre
kerültek
a
2019.
évre
vonatkozó
beszámolóink.
Összehívásra került az éves rendes közgyűlés.
Május
Ebben a hónapban is lekaszálásra került a vasúti megállóhely területe, így elkészült a 3 és 4.
zöldterület karbantartás is, valamint sor került a peron mellett található padok festésére is. Május 9én pedig a koronavírusra való helyzet miatt online összehívásra került a rendes éves közgyűlés,
melyen a jelenlévők elfogadták az egyesület 2019. évi eseménybeszámolóját, mérlegét és
eredménylevezetését.
Lekaszálásra került Sántos község határában az egykori Kaposvár-Szigetvár vasútvonalnak emléket
állító egykori Kapos hídpillér körüli terület. Megkötöttük Kaposvár, Megyei Jogú várossal a
polgármesteri támogatással összefüggő támogatói szerződést. A MÁV Zrt. a korábbi ígéretének
megfelelően nekikezdett az egyik utasmosdó falburkolatának és falfelületeinek kijavításához.
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Elkezdtük
a
megállóhely
ablakpárkányainak,
ablakainak
külső
festését.
A hónap végén vendégül láttuk a Somogyi Veterán Járműbarátok Egyesületét. Kik autóbemutatóval
egybekötött múzeumlátogatást tettek a vasúti múzeumunkban 54 fővel.
Június
Megkezdtük
a
várótermi
és
múzeumi
vasrácsok
lefestését
és
felszerelését.
Elkészült
az
5.-6.-7.
zöldterület
karbantartás
vasúti
megállóhelyünkön.
Letétbe helyeztük az OBH-nál (Országos Bírósági Hivatal) a 2019. évről szóló beszámolóinkat és
azokat mások számra is elérhetővé tettük. A város támogatásával megjavításra kerülhetett egy
oldalkidobós fűnyíró és két fűkasza, valamint 10 nap időtartamban a karbantartási és üzemeltetési
feladatokat 1 fő fizetett egyszerűsített munkavállaló is ellátta, segítette. Megszépültek a fedett peron
kültéri padjai is. A covid19 országos járványügyi helyzet feloldásával újra nyitottuk hivatalosan is
vasúti kiállításunkat, ami a hónap során új tárgyakkal (sapkával, hajtánnyal, könyvvel, ruhákkal is)
gyarapodott. Ismét elérhetővé vált másfél év szünet után a korábbi egyesületi honlap.
Július
Elkészült a 8. és a 9. zöld-terület karbantartás.
A Kaposvári Kodály Zoltán Központi Ált. Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskolája és Bene János
művész úr megkeresésére kölcsönadtuk egy év időtartamra a birtokunkban lévő és általunk
megmentett festményeket, amik évekkel korábban a még működő MÁV nevelőotthonban voltak.
Megkereste egyesületünket a Rippl-Rónai városi múzeum egy újabb közös kiállítás tartása miatt,
amit a covid19 késleltetett.
Ismeretlen elkövetők megrongálták az állomás hársfáit. Felállításra került egy kültéri hulladéktároló
az utasperon mellé.
Augusztus
Elkészült a 10. és a 11. zöld-területkarbantartás az állomáson. Újabb vagyonvédelmi eszközökkel
javult az épület. Ismeretlenek megrongálták az egyik folyósora vezető bejárat vagyonvédelmi
rácsát, amit helyreállítottunk. Nemzeti Ünnepi nyitva tartást és múzeumi programot hirdettünk.
Nemzeti ünnepi nyitva tartásunk sikeres volt, ezt 55 látogató kereste fel. Berendezésre került a
Rippl-Rónai városi múzeum újabb kiállítása a váróteremben Teleki Csaba makettjeiből. Felkérést
kaptunk Csombárd Önkormányzatától egy falunapi kiállításra. Augusztusban 97 múzeumlátogatót
fogadhattunk. Egyesületünk képviselte magát Rácz Mihály magánvasúti gyűjtő állandó
kiállítóhelyének megnyitásán Szentlászló településen.
Szeptember
Elkészült a 12. zöld-területkarbantartás az állomáson. Részt vettünk Csombárd település falunapi
rendezvényén, ahol több érdeklődőnek mutattuk be egyik terepasztalunkat és vasútmodelljeinket.
Megnyílt a Rippl-Rónai városi múzeum újabb kiállítása a várótermünkben Teleki Csaba
makettjeiből, ami szeptember 20-ig volt látogatható, a kiállítást 87 fő tekintette meg.
Napelemes lámpákat szereltettünk fel teszt jelleggel a megálló épületére vagyonbiztonság és testi
épség óvása miatt az esti órákra. Elkészült az utasmosdó felújítása, így ez a projekt is
befejeződhetett tavalyi év óta. Nyár búcsúztatót tartottunk támogatóinknak, barátainknak, amely jól
sikerült. Szeptemberben 112 múzeumlátogatót fogadtunk. Egyesületünket felkereste a Csodás
Kertem blog csapata és segítségét ajánlotta fel az állomás ismételt újbóli benövényesítéséhez,
melyhez a MÁV segítségét is kértük.
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Megérkezett a NAV értesítése a Személyi jövedelemadó 1%-ékáról, amit 28 személy ajánlott fel.
Október
Elkészült a Csodás Kertem blog csapatával és a MÁV-al közösen az állomásépület előtt egy
mintegy 70 m2-es emelt kert. Ennek építésében 14 fő segített és 250 óra munkát jelentett.
Támogattuk és részt vettünk a 127 éves Somogyszob-Balatonszentgyörgy vasútvonal
emlékvonatozásán,
amely
immár
harmadszor
került
megrendezése.
Új kiállítás nyílt Tar János matchbox és harci jármű makett gyűjteményéből.
Elkészült a MÁV Zrt. támogatásával az állomásépület új vagyonvédelmi rendszere, valamint
teljesen megújult a fedett utasperon világítása. Októberben a múzeumban 24 főt fogadtunk.
Augusztus 5-től Október 1-ig 1 fő fizetett munkavállaló segítette napi 4 órában a múzeum nyitva
tartását és a folyamatos karbantartásokat, területrendezéseket.
November
Állandó ügyeletet tartottunk az állomáson mindenszentek és halottak napján!
Összegyűjtésre
került
a
fák
körül
lehullott
zöld-hulladék.
Átadtuk a MÁV Zrt.-nek a Csodás Kertem Blog csapatával közösen épített új épület előtti
magasított előkertet. Megkezdtük a vasúti megállóhely épületének téliesítését és a felkészülést a
hidegebb időjárásra. A hónap közepétől ismét zárni kellett az állandó kiállításunkat a covid19
járvány második hulláma miatt, ez továbbra is több bizonytalanságot és nehézséget hozott, így
ebben a hónapban nem fogadtunk múzeumlátogatókat.
December
A Somogy Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház az önkéntesek világnapjához
kapcsolódva pályázatot adtunk be ,,AZ ÉV SOMOGY MEGYEI ÖNKÉNTESE 2020.„ cím
elnyerésére, amely nem járt eredménnyel.
Sor került a novemberben átadott virágágyások építése során keletkezett hulladékok elszállítására,
valamint az utolsó kültéri tereprendezésekre és takarításokra. Ebben a hónapban ezt 1 fő fizetett
alkalmi munkavállaló is segítette 10 napig.
Téliesítettük a kiállításnak helyet adó épületet.
Az állandó vasúti kiállításunkat 5 hónap Zárva tartása mellett 2020-ban 366 látogató kereste fel.
A vasúttársaság személyszállító társasága a vasúti menetrend változásával újabb Desiró típusú dízel
motorvonatokat csoportosított át a Kaposvár-Fonyód vasútvonalra, így ezzel több észrevételünk,
javaslatunk válhatott valóra, javulhatott az utazási színvonal. A bevezetett vasúti menetrenddel
kapcsolatban is több észrevételt tettünk több más civil szervezettel együttműködve.
Az évet a közös évbúcsúztatás helyett reménnyel zártuk, bízva a 2021-es év jobbra fordulásában és
a járványhelyzet megszűnésében.

-6-

2. melléklet
Éves rendes közgyűléshez- 2021. május 22.
2020. év mérlege és eredménylevezetése
Egyesületünk fő bevételei 2020 évben a következőképpen alakultak: a kiállítás látogatóitól 15 000,
tagok által befizetett tagdíjakból 50 400, magánszemélyektől kapott támogatás 244 000, adó 1%-ot
felajánlóktól 155 796, önkormányzattól kapott támogatás 200 000, MÁV Zrt. kezelési díj 321 672
forint voltak.
Egyesületünk főbb kiadásai 2020 évben a következőképpen alakultak: a vasúti megálló gondozási
fenntartási munkának bérköltségei 381 450, vasúti megálló területének és épületének tisztán tartása
és gondozása 134 640, ingatlanbérleti díj MÁV Zrt. felé 321 672, az egyesület működésére és
fenntartására fordított összeg 138 270 voltak.
(A továbbiakat részletesen tartalmazza a Mérleg és Eredménykimutatás)
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