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Melletted a helyem Egyesület – Közgyűlési határozatok 

A közgyűlés ideje: 2016. szeptember 9. 13 óra 

A közgyűlés helye: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9. cím alatt található Váci Mihály 

Művelődési Központ 

 

1/2016. (09.09.) számú közgyűlési határozat 

A közgyűlés jegyzőkönyvvezetővé egyhangúlag, 13 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül Balogh Juliannát választja meg. 

2/2016. (09.09.) számú közgyűlési határozat 

A közgyűlés a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőivé egyhangúlag, 13 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül Nagy Líviát és Gross Dorottyát választja meg. 

3/2016. (09.09.) számú közgyűlési határozat 

A közgyűlés elhatározza, hogy az Egyesület székhelyének áthelyezésére vonatkozó döntést 

felveszi a következő közgyűlés napirendi pontjai közé és arról a következő közgyűlésen dönt. 

4/2016. (09.09.) számú közgyűlési határozat 

A közgyűlés elhatározza, hogy az Egyesület közgyűlése elektronikus hírközlő eszköz útján is 

megtartásra kerülhet. Ennek megfelelően a közgyűlés elhatározza, hogy az Egyesület 

alapszabályának X. fejezetét a következő 9/A. ponttal egészíti ki: 

„A közgyűlés oly módon is megtartható, hogy a tagok a közgyűlésen személyes jelenlét helyett 

elektronikus hírközlő eszköz útján vesznek részt. 

Elektronikus hírközlő eszköz útján megtartott közgyűlés tartása esetén a közgyűlési meghívó 

tartalmazza azt a telefonszámot vagy egyéb azonosítót, amely segítségével a közgyűléshez a 

tagok csatlakozni tudnak. A közgyűlés nem tartható meg olyan feltételekkel, amelyek nem teszik 

lehetővé az elektronikus hírközlő eszköz útján megtartott közgyűlésen résztvevők személyének 

megállapítását, továbbá nem alkalmazhatók olyan feltételek, amelyek valamely tag vagy a tagok 

meghatározott csoportja tekintetében hátrányos különbségtételt eredményezhetnek. 

Azon tagok, akik az elektronikus hírközlő eszköz útján megtartott közgyűlésen személyesen 

kívánnak részt venni, kötelesek e szándékukat az egyesületnek a közgyűlés napja előtt legalább 

öt nappal bejelenteni. Ezen tagok a közgyűlésen a meghívóban megjelölt helyen vesznek részt. 

Mindazon tagokat, akik személyes részvételi szándékukról az egyesületet határidőben nem 

tájékoztatták, úgy kell tekinteni, mint akik a közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz útján 

vesznek részt. 

Elektronikus hírközlő eszköz útján megtartott közgyűlés megnyitásával egyidejűleg gondoskodni 

kell a résztvevők személyazonosságának ellenőrzéséről. A résztvevők személyazonosságának 

ellenőrzésére az egyesület, a tagoknak személyre szóló azonosító kódot biztosít vagy a 

személyazonosságát két tanú jelenlétével igazolja. 

Az elektronikus hírközlő eszköz útján megtartott közgyűlésen a szavazás – ideértve a közgyűlés 

tisztségviselő megválasztásáról rendelkező szavazást is – oly módon történik, hogy a szavazásra 

feltett kérdés tekintetében a közgyűlés elnöke valamennyi, elektronikus hírközlő eszköz útján részt 

vevő tagtól egyenként megkérdezi, hogy a kérdés tekintetében milyen módon szavaz. A szavazás 



   

{A00025961/0.0/15 Sep 2016} 

2 

lezárásakor az elnök összeszámolja a kérdésre leadott szavazatokat és ennek alapján kihirdeti a 

szavazás eredményét. 

Az elektronikus hírközlő eszköz útján megtartott közgyűlésen az elektronikus hírközlő eszköz útján 

részt vevő tagok indítványtételi és felszólalási jogokat – ideértve a közgyűlés tisztségviselőire tett 

indítványtételi jogot is – olyan módon gyakorolhatják, hogy valamennyi napirendi ponti kérdés 

tekintetében a közgyűlés elnöke valamennyi tagtól egyenként megkérdezi, hogy a kérdés 

tekintetében indítványtételi vagy felszólalási jogával kíván-e élni. 

Az elektronikus hírközlő eszköz útján megtartásra kerülő közgyűlés teljes hangi anyagát 

elektronikus úton rögzíteni kell olyan módon, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen. Az 

elektronikus hírközlő eszköz útján megtartott közgyűlésről a rögzített felvétel alapján a 

megválasztott jegyzőkönyvvezető nem szószerinti jegyzőkönyvet köteles készíteni. A 

jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető írja alá és a közgyűlés elnöke hitelesít. 

Az elektronikus hírközlő eszköz útján megtartott közgyűlésre a jelen pontban nem szabályozott 

kérdésekben a közgyűlésre vonatkozó általános szabályok az irányadók.” 

5/2016. (09.09.) számú közgyűlési határozat 

A közgyűlés elhatározza, hogy az Egyesület közgyűlése a határozatait ülés tartása nélkül is 

meghozhatja. Ennek megfelelően a közgyűlés elhatározza, hogy az Egyesület alapszabályának X. 

fejezetét a következő 9/B. ponttal egészíti ki: 

„A közgyűlés oly módon is megtartható, hogy a tagok a közgyűlésen személyes jelenlét helyett 

ülés tartása nélkül határoznak. 

A közgyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozatok tervezetét a tagoknak az egyesület 

elnöke írásban - ideértve a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott 

elektronikus okiratot is - köteles megküldeni úgy, hogy a döntésre a tagoknak legalább 5 

munkanap legfeljebb 15 munkanap álljon rendelkezésre. A tagok e határidő eltelte előtt írásban - 

ideértve a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus okiratot is - 

adhatják le a szavazatukat. 

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő 5 munkanapon, vagy ha valamennyi tag 

szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat megérkezésétől számított 5 

munkanapon belül az egyesület elnöke megállapítja a szavazás eredményét és azt további 5 

munkanapon belül írásban közli a tagokkal. 

Bármely tag kérésére össze kell hívni a közgyűlést a határozattervezetek megtárgyalására. 

A közgyűlés tartása nélkül döntésre a jelen pontban nem szabályozott kérdésekben a közgyűlésre 

vonatkozó általános szabályok az irányadók.” 

6/2016. (09.09.) számú közgyűlési határozat 

A közgyűlés elhatározza, hogy az Egyesület elnökségi ülése elektronikus hírközlő eszköz útján is 

megtartásra kerülhet. Ennek megfelelően a közgyűlés elhatározza, hogy az Egyesület 

alapszabályának X. fejezetét a következő 18/A. ponttal egészíti ki: 

„Az elnökségi ülés oly módon is megtartható, hogy az elnökségi tagok az elnökségi ülésen 

személyes jelenlét helyett elektronikus hírközlő eszköz útján vesznek részt. 

Elektronikus hírközlő eszköz útján megtartott elnökségi ülés tartása esetén az elnökségi ülésre 

szóló meghívó tartalmazza azt a telefonszámot vagy egyéb azonosítót, amely segítségével a az 

elnökségi üléshez az elnökségi tagok csatlakozni tudnak. Az elnökségi ülés nem tartható meg 
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olyan feltételekkel, amelyek nem teszik lehetővé az elektronikus hírközlő eszköz útján megtartott 

elnökségi ülésen résztvevők személyének megállapítását, továbbá nem alkalmazhatók olyan 

feltételek, amelyek valamely elnökségi tag vagy az elnökségi tagok meghatározott csoportja 

tekintetében hátrányos különbségtételt eredményezhetnek. 

Azon elnökségi tagok, akik az elektronikus hírközlő eszköz útján megtartott elnökségi ülésen 

személyesen kívánnak részt venni, kötelesek e szándékukat az egyesület elnökének az elnökségi 

ülés napja előtt legalább öt nappal bejelenteni. Ezen elnökségi tagok az elnökségi ülésen a 

meghívóban megjelölt helyen vesznek részt. Mindazon elnökségi tagokat, akik személyes 

részvételi szándékukról az egyesület elnökét határidőben nem tájékoztatták, úgy kell tekinteni, 

mint akik az elnökségi ülésen elektronikus hírközlő eszköz útján vesznek részt. 

Elektronikus hírközlő eszköz útján megtartott elnökségi ülés megnyitásával egyidejűleg 

gondoskodni kell a résztvevők személyazonosságának ellenőrzéséről. A résztvevők 

személyazonosságának ellenőrzésére az egyesület elnöke, az elnökségi tagoknak személyre 

szóló azonosító kódot biztosít vagy a személyazonosságát két tanú jelenlétével igazolja. 

Az elektronikus hírközlő eszköz útján megtartott elnökségi ülésen a szavazás oly módon történik, 

hogy a szavazásra feltett kérdés tekintetében az egyesület elnöke valamennyi, elektronikus 

hírközlő eszköz útján részt vevő elnökségi tagtól egyenként megkérdezi, hogy a kérdés 

tekintetében milyen módon szavaz. A szavazás lezárásakor az egyesület elnök összeszámolja a 

kérdésre leadott szavazatokat és ennek alapján kihirdeti a szavazás eredményét. 

Az elektronikus hírközlő eszköz útján megtartott elnökségi ülésen az elektronikus hírközlő eszköz 

útján részt vevő elnökségi tagok indítványtételi és felszólalási jogokat oly módon gyakorolhatják, 

hogy valamennyi napirendi ponti kérdés tekintetében az egyesület elnöke valamennyi tagtól 

egyenként megkérdezi, hogy a kérdés tekintetében indítványtételi vagy felszólalási jogával kíván-e 

élni. 

Az elektronikus hírközlő eszköz útján megtartásra kerülő elnökségi ülés teljes hangi anyagát 

elektronikus úton rögzíteni kell oly módon, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen. Az elektronikus 

hírközlő eszköz útján megtartott elnökségi ülésről a rögzített felvétel alapján a megválasztott 

jegyzőkönyvvezető nem szószerinti jegyzőkönyvet köteles készíteni. A jegyzőkönyvet a 

jegyzőkönyvvezető írja alá és az egyesület elnöke hitelesít. 

Az elektronikus hírközlő eszköz útján megtartott elnökségi ülésre a jelen pontban nem 

szabályozott kérdésekben az elnökségi ülésre vonatkozó általános szabályok az irányadók.” 

7/2016. (09.09.) számú közgyűlési határozat 

A közgyűlés elhatározza, hogy az Egyesület elnökségi ülése a határozatait ülés tartása nélkül is 

meghozhatja. Ennek megfelelően a közgyűlés elhatározza, hogy az Egyesület alapszabályának X. 

fejezetét a következő 18/B. ponttal egészíti ki: 

„Az elnökségi ülés oly módon is megtartható, hogy az elnökségi tagok az elnökségi ülésen 

személyes jelenlét helyett ülés tartása nélkül határoznak. 

Az elnökségi ülés tartása nélkül döntésre bocsátott határozatok tervezetét az elnökségi tagoknak 

az egyesület elnöke írásban - ideértve a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással 

ellátott elektronikus okiratot is - köteles megküldeni úgy, hogy a döntésre az elnökségi tagoknak 

legalább 5 munkanap legfeljebb 10 munkanap álljon rendelkezésre. Az elnökségi tagok e határidő 

eltelte előtt írásban - ideértve a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott 

elektronikus okiratot is - adhatják le a szavazatukat. 
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A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő 5 munkanapon, vagy ha valamennyi 

elnökségi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat megérkezésétől 

számított 5 munkanapon belül az egyesület elnöke megállapítja a szavazás eredményét és azt 

további 5 munkanapon belül írásban közli a tagokkal. 

Bármely elnökségi tag kérésére össze kell hívni az elnökségi ülést a határozattervezetek 

megtárgyalására. 

Az elnökségi ülés tartása nélkül döntésre a jelen pontban nem szabályozott kérdésekben az 

elnökségi ülésre vonatkozó általános szabályok az irányadók.” 

8/2016. (09.09.) számú közgyűlési határozat 

A közgyűlés elhatározza, hogy az Egyesület tagjai a közgyűlésen a tagsági jogaikat képviselő 

útján is gyakorolhatják. Ennek megfelelően a közgyűlés elhatározza, hogy az Egyesület 

alapszabálya VIII. fejezetének 1. pontját az alábbi rendelkezéssel egészíti ki: 

„A közgyűlésen a tagot meghatalmazás alapján kizárólag az egyesület tagja képviselheti. A tag 

meghatalmazás alapján további 3 (három) tagot képviselhet. Meghatalmazás legfeljebb 6 (hat) 

hónapos időtartamra adható. A tag jogosult a képviselt tagot a közgyűlési meghívóban szereplő 

valamennyi napirendi pont tekintetében teljeskörűen képviselni, a napirenden nem szereplő 

pontokra a meghatalmazott képviseleti joga nem terjed ki.” 

9/2016. (09.09.) számú közgyűlési határozat 

A közgyűlés elhatározza az Egyesület Fővárosi Törvényszék nyilvántartásában szereplő nevének 

Melletted a helyem Egyesület névre történő kijavítását. 

10/2016. (09.09.) számú közgyűlési határozat 

A közgyűlés elfogadja az Egyesület fenti változásokat tükröző egységes szerkezetbe foglalt 

alapszabályát. 


