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1/27.04.2020.  sz.  elnöki  rendelkezés  az  egyesületi  Közgyűlés  elektronikus
hírközlő eszközök által történő megtartásáról

Kedves Tagtársak!
A jelenlegi vészhelyzetre való tekintettel, a 102/2020. (IV. 10.) sz. kormányrendelet
engedélyezi  az  egyesületi  közgyűlések  elektronikus  eszközök  útján  történő
megtartását  abban  az  esetben  is,  ha  az  egyesület  Alapszabálya  erről  nem,  vagy
másként rendelkezik. Ezzel összhangban az alábbi rendelkezést hozom: Az egyesület
Közgyűlése  összehívható  és  megtartható  a  Zoom  (zoom.us)  vagy  a  Jitsi  Meet
(jitsi.org) videokonferencia platformok valamelyikén keresztül, amelybe a résztvevők
számítógép, mobiltelefon vagy tablet segítségével kapcsolódhatnak be, oly módon,
hogy személyük a többi résztvevő számára egyértelműen azonosítható legyen – a
tagok  kölcsönös  személyes  ismeretségét  alapul  véve.  A csatlakozáshoz  szükséges
linket a közgyűlésre legkésőbb 1 órával korábban jelentkezők emailben kapják meg,
legkésőbb a közgyűlés előtt negyed órával, késés esetén vagy rendkívüli esetben ez
telefonon igényelhető. Jelen rendelkezés visszavonásig, vagy legkésőbb a vészhelyzet
fennállásáig érvényes.

Dr. Molnár András József
elnök

Melléklet:

A Kormány 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során a személy- és
vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről 

4. § 
(1)  Ha  a  jogi  személy  létesítő  okirata  az  elektronikus  hírközlő  eszközök
használatának,  a szabályairól  nem,  vagy  e rendeletben  foglaltaktól  eltérően
rendelkezik, ezeknek a szabályoknak a  megállapítására és a  tagokkal való közlésére
a  jogi  személy ügyvezetése – több önállóan eljáró vezető tisztségviselő esetén a 
munkáltatói  jogok  gyakorlására  feljogosított  vezető  tisztségviselő  –  jogosult a 
következő  rendelkezések  betartása  mellett:  a)  a  napirendre  vonatkozó  részletes
tájékoztatás nem mellőzhető [Ptk. 3:17.  § (3)  bekezdés], és a  határozat tervezetét
a taggal  közölni  kell,  b)  elektronikus  hírközlő  eszköz  útján  való  jelenlétre
vonatkozóan  ba)  meg  kell  határozni  az  igénybe  vehető  elektronikus  hírközlő
eszközöket  és  informatikai  alkalmazásokat,  és  bb)  ha  a jogi  személy  ügyvezetése
a tagokat  (képviselőiket)  személyesen  nem  ismeri,  meg  kell  határozni
a személyazonosság igazolásának módját, 

(3) A jogi személy erre kijelölt vezető tisztségviselője vezeti le a döntéshozó szerv



ülését és készíti  el  a döntéshozó szerv ülésének jegyzőkönyvét.  A jegyzőkönyvben
rögzíteni kell az ülés megtartásának körülményeit is. Jelenléti ívet nem kell készíteni,
azonban a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen elektronikus hírközlő eszköz
útján részt vevő tagok adatait. A jegyzőkönyvet az ülést levezető vezető tisztségviselő
írja alá. 

(4) A jogi személy ügyvezetése köteles – a  rendelkezésére álló elektronikus hírközlő
eszköz vagy más személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz segítésével –
megtenni mindent annak érdekében, hogy a  tagok a  döntéshozatallal összefüggő, az 
(1)  bekezdés  szerinti  tájékoztatást  és  okiratokat  megkapják,  valamint,  hogy
a meghozott döntésekről tájékoztatást kapjanak. 


