
Határozati javaslat a Magyar Stroke Társaság alapszabályának módosítására 

vonatkozóan: 

A vezetőség javasolja a Magyar Stroke Táraság alapszabálya X. fejezetének 5. pontjának 

meglévő rendelkezéseit az alábbiakkal kiegészíteni: 

Határozathozatal ülés tartása nélkül: 

Az egyesület közgyűlése ülés tartása nélkül is hozhat határozatot az alábbiak szerint: 

a) az egyesület közgyűlése a tag elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő 

részvételével is megtartható, vagy 

b) határozathozatalára - ha a jogi személyre vonatkozó törvényi előírás az ülés tartása nélküli 

döntéshozatalt nem zárja ki - a vezetőség kezdeményezésére közgyűlés tartása nélkül is sor 

kerülhet. 

Az egyesület elnöke vezeti le a közgyűlést és készíti el a közgyűlés jegyzőkönyvét. A 

jegyzőkönyvben rögzíteni kell a közgyűlés megtartásának körülményeit is. Ha az közgyűlésen 

valamennyi tag elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével vesz részt, jelenléti ívet nem kell 

készíteni, azonban a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az közgyűlésen elektronikus hírközlő 

eszköz útján részt vevő tagok adatait. Egyéb esetben a jelenléti íven kell feltüntetni az 

közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő tagok adatait. Ha az közgyűlésen 

valamennyi tag elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével vesz részt, a jegyzőkönyvet az 

ülést levezető vezető tisztségviselő írja alá. 

Az igénybe vehető elektronikus hírközlő eszközök az alábbiak: skype, teams, zoom.  Az 

elektronikus hírközlő eszközöket oly módon kell alkalmazni, hogy a tagok azonosítása és a 

tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosított legyen.  

 

A közgyűlés tartása nélküli határozathozatal esetén a határozathozatalt az vezetőség a 

határozat tervezetének a tagok részére történő megküldésével kezdeményezi. A tagok számára 

a tervezet kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy 

szavazatukat megküldjék a vezetőség részére. A szavazat megküldés történhet postai úton, vagy 

elektronikus üzenetben (email). 

Közgyűlés tartása nélküli döntéshozatal során a Ptk. a határozatképességre és szavazásra 

vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás 

akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek a vezetőség részére, amennyi 

szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne közgyűlés 

tartása esetén.  

Ha bármely tag a közgyűlés megtartását kívánja, a közgyűlését a vezetőségnek össze kell 

hívnia. 

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 – a vezetőség megállapítja a szavazás eredményét, és azt további 

három napon belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó 

napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének 

napja.  

A vezetőség javasolja a Magyar Stroke Táraság alapszabálya X. fejezetének 7. pontjának 

meglévő rendelkezéseit az alábbiakkal módosítani/kiegészíteni: 

Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden 

szereplő ügyekben a jelenlevők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül 

határozatképes, ha azt az eredeti időpontot követő 30 percen belül hívják össze, mely tényről a 



tagokat az eredeti meghívóban előre tájékoztatni kell. Az újbóli közgyűlés a megjelentek 

számára tekintet nélkül határozatképes, az eredeti napirendi pontokban. 

A vezetőség javasolja a Magyar Stroke Táraság alapszabálya X. fejezetének 15. pontjának 

meglévő rendelkezéseit az alábbiakkal módosítani/kiegészíteni: 

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, aki egyesületi tag és akinek a 

cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a 

vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, 

aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. 

A vezetőség javasolja a Magyar Stroke Táraság alapszabálya X. fejezetének 19. pontjának 

meglévő rendelkezéseit az alábbiakkal kiegészíteni: 

Az egyesület vezetősége ülés tartása nélkül is hozhat határozatot az alábbiak szerint: 

a) az egyesület vezetősége a tag elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő 

részvételével is megtartható, vagy 

b) határozathozatalára ülés tartása nélkül is sor kerülhet.  

Az egyesület elnöke vezeti le az vezetőségi ülést és készíti el az ülés jegyzőkönyvét. A 

jegyzőkönyvben rögzíteni kell az ülés megtartásának körülményeit is. Ha az ülésen valamennyi 

tag elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével vesz részt, jelenléti ívet nem kell készíteni, 

azonban a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen elektronikus hírközlő eszköz útján részt 

vevő tagok adatait. Egyéb esetben a jelenléti íven kell feltüntetni az ülésen elektronikus hírközlő 

eszköz útján részt vevő tagok adatait. Ha az ülésen valamennyi tag elektronikus hírközlő eszköz 

igénybevételével vesz részt, a jegyzőkönyvet az ülést levezető vezető tisztségviselő írja alá. 

Az igénybe vehető elektronikus hírközlő eszközök az alábbiak: skype, teams, zoom.  Az 

elektronikus hírközlő eszközöket oly módon kell alkalmazni, hogy a vezetőségi tagok 

azonosítása és a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosított legyen.  

 

A vezetőségi ülés tartása nélküli határozathozatal esetén a határozathozatalt az egyesület 

elnöke a határozat tervezetének vezetőségi tagok részére történő megküldésével kezdeményezi. 

A tagok számára a tervezet kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt kell 

biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az vezetőség részére. 

Vezetőségi ülés tartása nélküli döntéshozatal során a Ptk. a határozatképességre és szavazásra 

vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás 

akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek a vezetőség részére, amennyi 

vezetőségi tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne vezetőségi ülés tartása 

esetén.  

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 egyesület elnöke megállapítja a szavazás eredményét, és azt 

további három napon belül közli a vezetőségi tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási 

határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat 

beérkezésének napja.  

Az egyesület alapszabálya a vezetőség számára megengedi azt, hogy a tagfelvételről is ülés 

tartása nélkül határozzon. 

 


