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MEGHÍVÓ 

a Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület  

rendkívüli elnökségi ülésére 

E-mail-en továbbítva 
az elnökségi tagok részére 

 
Tisztelt Elnökségi Tag! 

 

Tisztelettel meghívlak az egyesület elnökségének rendkívüli ONLINE ülésére, ahol várjuk 

építő és előremutató javaslataidat. 

 

Az elnökségi ülés: 

Ideje:   2021. február 05. 19:00. 

Helye:   ONLINE. belépési link megküldése később történik 

 

Napirendi pontok: 

1./ A küldöttközgyűlés megtartásának lehetőségei, megszervezése a kihirdetett 

vészhelyzet ideje alatt.  

(Figyelembe véve a Magyarország Kormánya által kiadott 502/2020. (XI. 16.) Korm. 

rendelet előírásait) 

- Közgyűlés megtartásának módja Online 

- Online közgyűlés esetén a kapcsolat a Google Meet programon keresztül történik 

- Az Online közgyűlés ideje:   2021. február 13. 10.00 

- Résztvevők    Elnökség, szakosztályvezetők, bizottsági vezetők 

- Dokumentumok elérhetősége:   egyesületi honlap 
   (Beszámoló, FEB jelentés, Közhasznú jelentés,  

   2021. év feladatai, SZMSZ, Szabályzatok stb. 

   Hitelesítés: a https://niszavdh.gov.hu 

- A közgyűlés levezetője   egyesület elnöke 

- Jegyzőkönyv elkészítése, aláírója  egyesület elnöke 

- Döntések menete   (Beszámoló, FEB jelentés, Közhasznú jelentés,  

   2021. évi program tervezése, elnökség kiegészítése,  

   SZMSZ módosítása) 

- Díjazás, elismerések    elmaradnak  

 

 

2./ Egyéb 

 

 

https://niszavdh.gov.hu/


Az e-mail csoport tagjai: 

meszkaroly54@gmail.com 

herczoggergely@gmail.com  

ocsovai.janos51@gmail.com 

klapkashooter@gmail.com 

Mészáros Károly 

Herczog Gergely 

Ocsovai János  

Debreceni Tibor 

 

Tata, 2021 január 27. 

Mészáros Károly 

sk. 
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Egy kis magyarázat (Ránk vonatkozó KIVONAT) 

A civil szervezetek működése a veszélyhelyzet idején  

A veszélyhelyzet idején a civil szervezeteknek is tilos olyan közgyűléseket, elnökségi, 
kuratóriumi, felügyelő bizottsági stb. üléseket tartani, amelyeken a tagok személyesen 
vesznek részt.  Az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet azonban rendezi, hogy a jogi 
személyek, köztük a civil szervezetek miként őrizhetik meg a működőképességüket.  

A döntéshozó szervekre vonatkozó szabályok 

Amikor a járványhelyzet miatt nem ülhetnek össze a döntéshozók 

Az egyesület esetében a küldöttgyűlést tilos személyes jelenlét mellett megtartani. A 
rendelet az egyesületi döntéshozó szervek testületi döntéseinek meghozatalára két 
lehetőséget kínál fel: 

1. az adott szerv ülése megtartható, ha azon a tagok elektronikus hírközlő eszköz 
igénybevételével vesznek részt. Ez az ún. elektronikus személyes jelenlét mellett… 

2. Írásbeli döntéshozatal… 

A szervezet tagjainak számától is függ, hogy miként kell döntést hozni: 

1. Ha a jogi személy tagjainak száma 2-5 fő és a döntéshozó szerv 
határozatképessége előre láthatóan ily módon biztosítható és valamennyi tag részt tud 
venni az adott döntéshozatalban: az ülést elektronikus hírközlő eszköz alkalmazásával 
kell megtartani vagy írásbeli döntést kell hozni. 

2. Ha a jogi személy tagjainak száma 6-10 fő: a szavazatok többségével rendelkező 
tagok kérhetik az ülés elektronikus hírközlő eszköz alkalmazásával való megtartását 
vagy az írásbeli döntéshozatalt. 

3. Ha a jogi személy tagjainak több mint 10 fő: az elektronikus hírközlő eszköz 
igénybevételével tartott ülést vagy az ülés tartása nélküli döntéshozatalt az ügyvezetés 
jogosult kezdeményezni. 

A döntéshozó szerv döntéseinek meghozatala elektronikus személyes jelenléttel 

Az elektronikus személyes jelenlét lehetőségével a civil szervezetek eddig is élhettek, ha 
ezt szabályozta a létesítő okiratuk. Most minden szervezet élhet a lehetőséggel, nincs 
szükség hozzá a létesítő okirat ilyen jellegű rendelkezésére, de be kell tartaniuk a 
rendeletben foglaltakat.   

Az elektronikus hírközlőeszköz igénybevételével megtartott üléseken az alábbi szabályokat 
kell betartani: 

1. A küldöttgyűlés tagjának nincs lehetősége személyes részvétellel megvalósuló 
ülést, illetve határozathozatalt kezdeményezni. Ez még azokra az ülésekre is vonatkozik, 
amelyeket még a rendelet hatályba lépés előtt hívtak össze. 

2. Az ülések nyilvánosságára vonatkozó követelményt nem kell alkalmazni (a 
közhasznú szervezeteknek sem). 

3. A napirendre vonatkozó részletes tájékoztatás nem mellőzhető. A napirendről 
előzetesen olyan részletességgel kell tájékoztatást adni, hogy a szavazásra jogosultak a 
tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák, sőt a határozat tervezetét 
is közölni kell velük. 



4. Ha vannak ilyen szervek, akkor a felügyelőbizottság tagjának és az állandó 
könyvvizsgálójának tájékoztatására és a döntéshozó szerv ülésén való részvételére a 
tagokkal azonos módon kell lehetőséget biztosítani.  

5. Az egyesület szervei az írásbeli jognyilatkozatokat – ideértve a döntéshozó szerv 
működésével összefüggő okiratokat (pl. a meghívót) a papíralapú közlés helyett e-mail 
útján is megküldhetik a tagnak. De ebben az esetben:  

o vagy minősített elektronikus aláírással, 

o vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus 
aláírással, 

o vagy elektronikus bélyegzővel, illetve ennek hiányában azonosításra 
visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással való hitelesítéssel aláírva kell 
a jognyilatkozatokat, okiratokat a tag elektronikus levelezési címére (e-mail) is 
megküldeni. Mi ezt ajánljuk, mert a https://niszavdh.gov.hu oldalon az ügyfélkapu 
használatával, ingyenesen és gyorsan lehet dokumentumhitelesítést végezni. 

6. Meg kell határozni az igénybe vehető elektronikus hírközlő eszközöket és 
informatikai alkalmazásokat és ezekről természetesen tájékoztatást is kell adni. A 
rendelet az „elektronikus jelenlét kapcsán nem tér ki arra, hogy milyen 
eszközöket/csatornákat lehet használni. De a rendelet nem változat azon a civil 
törvényben (a nonprofit vállalkozások esetében a Ptk-ban) megjelenő követelményen, 
hogy az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott ülésen elhangzottakat, és a 
meghozott határozatokat úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetők legyenek.  

Erre pedig figyelni kell, nem mindegy milyen programot, applikációt használunk; 

1. Az ülést az erre kijelölt vezető tisztségviselőnek kell levezetnie, és neki kell 
elkészíteni a döntéshozó szerv ülésének jegyzőkönyvét; 

2. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az ülés megtartásának körülményeit is; 

3. Jelenléti ívet nem kell készíteni, azonban a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell 
az ülésen elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő tagok adatait (legalább 
név, lakcím vagy jogi személy tagok, alapítók esetében székhely); 

4. A jegyzőkönyvet az ülést levezető vezető tisztségviselő írja alá. 

 

https://niszavdh.gov.hu/




A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató –elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató az Ügyfélkapu azonosítási szolgáltatást vette igénybe annak megállapítására, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum MÉSZÁROS KÁROLY ügyféltől származik.


Azonosítás időpontja: 2021.01.27. 16.23.14


Az ügyfélhez kapcsolódó további adatok:


E-mail: meszkaroly54@gmail.com


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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