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Az ülésen részt vesz: 
 
Brunner Tibor 
Fancsali Barna 
Kosztur András 
Nemes László 
Szücs Márta 
Varga Teodor 
Veres Márton 

Szavazati joggal rendelkezik: 
 
Brunner Tibor 
Fancsali Barna 
Kosztur András 
Nemes László 
Varga Teodor 
Veres Márton 
 

 
 
Ülés napirendi pontja: 

- szabályzat vészhelyzet idején tartandó közgyűlésről 

 
 

Magyarország Alaptörvényében meghatározott veszélyhelyzet, valamint 283/2020. (VI.17.) 
kormányrendeletben elrendelt járványügyi készültség (a továbbiakban együtt: veszélyhelyzet) idején 

tartandó közgyűlés szabályai 
 

I. Veszélyhelyzet idején a Közgyűlés jogosult elektronikus kommunikációs eszköz igénybevételével 
is tanácskozni és döntést hozni.  
 

II. Döntéshozatalra ülés tartása nélkül írásban is sor kerülhet. Az elnökség saját mérlegelése 
alapján dönt arról - figyelemmel a döntést igénylő ügy fontossága és a döntés meghozatalának 
határidejére -, hogy az ügyben elektronikus kommunikációs eszköz igénybevételével tartandó 
ülésen vagy írásbeli határozathozatal formájában szülessen döntés.  

 
III. Az adatvédelmi és internetbiztonsági szempontból megfelelő, biztonságos elektronikus 

kommunikációs eszköz biztosítása (Pl.: Zoom) az elnökség feladata.  
 
IV. A tag szavazata akkor érvényes, ha abból egyértelműen megállapítható: 

 
1. a tagszervezet (név, székhely, képviselő neve, lakcíme); 
2. a szavazásra bocsátott határozattervezet megjelölése, több határozatijavaslat esetén a 

határozattervezetek sorszáma; 
3. és az arra adott szavazat.  

 
Szavazni csak tag által előzetesen bejelentett, az elnökség által nyilvántartott e- mail címről az 
elnökség által megadott e-mail címre lehet.  
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V. Titkos szavazás során a tag a szavazatát az ülésen megválasztott szavazatszámláló bizottság 
által megjelölt e-mail címre küldi meg. A szavazatszámláló bizottság a szavazatokat azok 
összeszámlálása után haladéktalanul ismerteti.  
Az elnökség gondoskodik az ülés kép és hanganyagának megőrzéséről és leírásáról, a 
jegyzőkönyvbe foglalásáról, annak a hitelesítők általi aláíratásáról és a papír alapú 
jegyzőkönyv tagok részére elektronikus úton (pdf formátum) és postai úton történő 
megküldéséről.  
 

Egyebekben az érvényességi szabályok a távollévők közötti elektronikus tanácskozásokon és üléseken is 
alkalmazandók.  

 
VI. Döntéshozatal ülés tartásával:  

1.  Az elektronikus kommunikációs eszköz útján megtartásra kerülő közgyűlés esetén a közgyűlés ülését 
az elnökség elektronikus úton hívja össze a napirendre vonatkozó részletes tájékoztatás és a határozat(ok) 
tervezetének a tagoknak történő megküldésével az ülés időpontja előtt legalább 15 nappal. A meghívó 
nem tartalmazza az ülés helyszínét. Az elektronikus kommunikációs eszköz igénybevételével megtartásra 
kerülő közgyűlésen az egyesület tagjai, illetve a meghívottak hang és képátvitelre alkalmas elektronikus 
eszköz használatával vehetnek részt. 
 
2. A közgyűlésre az azon alkalmazott megoldást a titkár a résztvevőket személyes azonosításuk után 
engedheti be. Az ülés elérését lehetőség szerint külön jelszóval is védeni kell. Az ülésen a résztvevők 
személyazonosságának ellenőrzése - hacsak az ülés meghívója ettől eltérő rendelkezést nem tartalmazott 
- a résztvevővel közölt jelszó, illetve a technikai lebonyolítását végző titkár részére a résztvevő 
azonosítására alkalmas személyazonosító okirat képi felmutatásával történhet.  
 
3. Az elektronikus hírközlő eszköz alkalmazásával tartott közgyűlésen a döntéshozatalra a IV. és V. pontok 
szabályait kell alkalmazni. 
 
VII. Döntéshozatal ülés tartása nélkül:  
 
Az ülés tartása nélküli döntéshozatal esetén az elnökség elektronikus úton, a tag által az elnökség részére 
bejelentett elektronikus levelezési címére küldi meg a határozati javaslatot és a határozathozatalhoz 
szükséges lényegi információkat. A döntéshozatalhoz esetlegesen szükséges írásbeli egyeztetés és maga a 
döntéshozatal elektronikus üzenetváltással (e-mail) is történhet. A tagok számára a határozattervezet 
kézhezvételétől számított legalább tizenöt napos határidőt kell biztosítani arra, hogy a szavazatukat - 
elektronikus levél útján megküldjék az elnökség részére. A szavazási felhívásnak tartalmaznia kell az 
elektronikus szavazás módját, a szavazásra nyitva álló határidőt, annak kezdő és befejező időpontját is. 
A szavazatok összeszámlálásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben fel kell tüntetni a szavazásban 
részt vett tagok számát, a szavazatok összesített adatait, amelyet az elnök ír alá. Az elnök megállapítja a 
szavazás eredményét, és arról, valamint annak eredményeként meghozott határozatról az egyesület tagjait 
elektronikus levélben haladéktalanul tájékoztatja. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő 
három napon belül, ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat 
beérkezésének napjától számított három napon belül - az elnök megállapítja a szavazás eredményét, és 
azt további három napon belül elektronikus úton közli a tagokkal. A határozathozatal napjának a 
szavazási határidő utolsó napja, ha pedig valamennyi szavazat korábban beérkezik, az utolsó szavazat 
beérkezésének napja minősül.  
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Állandó Bizottsági határozatok: 
 
2020/2/1 
 
A MIK Állandó Bizottsága úgy határozott, hogy a soron következő közgyűlését 2020. október 
20-ra hívja össze.  
 
 
2020/2/2 
 
A MIK Állandó Bizottsága úgy határozott, hogy a közgyűlésre Magyarország 
Alaptörvényében meghatározott veszélyhelyzet, valamint 283/2020. (VI.17.) 
kormányrendeletben elrendelt járványügyi készültség (a továbbiakban együtt: veszélyhelyzet) 
idején tartandó közgyűlés szabályai szerint online formában, döntéshozatal ülés 
megtartásával, Zoom alkalmazáson keresztül kerül sor. 
 
 
Budapest, 2020.09.23. 
 
 
 
 
 
 

Veres Márton 
MIK elnök 


