
Előterjesztés II.  
 

A küldöttgyűlési előterjesztés II. részének elfogadtatására a küldöttek javaslatait várja az elnökség, 
ugyanis ezek az Alapszabály módosító rendelkezések nem jogszabályi kötelezettség folytán 
történnének. A javaslat az ASZ 17.5 pont módosítását tartalmazza, amely az MGYT vezető 
tisztségviselőinek esetében az eddig megszokotthoz képest új megnevezést tartalmaz az alábbiak 
szerint.  
 
A javasolt új rendelkezésekről kérnénk, hogy a küldöttek előzetesen a következőképpen tegyenek 

javaslatot. Egyetértés esetén a bal oldali oszlopba egy √ jelzést helyezzenek, vagy eltérő javaslat 
esetén a jobb oldali üresen hagyott rovatba írják be azt, ha egyáltalán nem kívánják a módosítást, vagy 
eltérő szövegjavaslatot kérnek.  
 
17.5 A Társaság vezető tisztségviselői:  

 A Társaság vezető tisztségviselői a hét 

elnökségi tagból álló Elnökség tagjai és az 

elnökségi tagok közül az Elnökség 

irányítását ellátó elnök. Az elnökségi 

tagokat a küldöttgyűlés választja, azzal, 

hogy megbízatásuk határozott időtartamra, 

legfeljebb 4 évre szól. 

 

 a) elnök,  változatlan marad 

 b) alelnökök: tudományos és szervezési 

alelnök, 

b) alelnökök: tudományos alelnök, képzési 

alelnök, és szervezési alelnök 

A módosítási javaslattal egyetértek, támogatom.  A módosítási javaslatot az alábbiak szerinti 
változásokkal szeretném kérni: 

√  

 c) főtitkár,  változatlan marad 

 d) gazdasági titkár,  d) gazdasági igazgató 

A módosítási javaslattal egyetértek, támogatom.  A módosítási javaslatot az alábbiak szerinti 
változásokkal szeretném kérni: 

√  

 e) továbbképzési titkár,  e) megszűnik, helyette képzési alelnök,  

A módosítási javaslattal egyetértek, támogatom.  A módosítási javaslatot az alábbiak szerinti 
változásokkal szeretném kérni: 

√  

 f) rendezvényi titkár,  f) rendezvényszervezési igazgató,  

A módosítási javaslattal egyetértek, támogatom.  A módosítási javaslatot az alábbiak szerinti 
változásokkal szeretném kérni: 

√  
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A későbbi jogosulatlan használatot megakadályozandó szöveg pontosítási javaslat:  
 
 A fent felsoroltak jogosultak e 

megnevezések szerinti funkciójuk 

feltüntetésére és használatára az elnökségi 

tag megjelölés mellett. 

A fent felsoroltak jogosultak e megnevezések 

szerinti funkciójuk feltüntetésére és használatára 

az elnökségi tag megjelölés mellett, 

megbízatásuk ideje alatt. 

A módosítási javaslattal egyetértek, támogatom.  A módosítási javaslatot az alábbiak szerinti 
változásokkal szeretném kérni: 

√  

 
A titulusok módosított új megnevezését az elnökség álláspontja szerint a következők indokolják:  

- a feladatok változása,  
- a tevékenységre jobban utaló leírás, 
- hatékonyabb megjelenés a társaságon kívüli ügyek intézése során  
- a hazai és nemzetközi trendek átvétele, az ahhoz való igazodás. 

 
 A fenti változások miatt az Alapszabály nem csak ezen részében módosul, hanem a későbbiekben az 
Alapszabály azon részében is, ahol az elnökségi tagokat felsorolja. Ilyenek a 21. pontban a 21.2 
pontban, majd ezt követően még több pontot is érintő módosítást jelent. A jogi szakértő javasolja, 
hogy az írásbeli szavazás ezekről a módosításokról rendkívül nehezen valósítható meg, hiszen az 
Alapszabály több pontját is érinti, és ezek egyenkénti külön elfogadtatásáról is szavaztatni kellene a 
küldötteket. Az Alapszabály módosító javaslatok ezen részét tehát tanácskozás céljából célszerű lehet 
írásbeli szavazásra bocsátani, ezzel kikérhető a küldöttek véleménye és a visszajelzésekből 
következtetni lehet ezeknek a javaslatoknak a támogatottságára.  

 
A javasolt módosítások az igényfelmérés célját szolgálják. Abban az esetben, hogyha a küldöttek 
többsége ezeket a módosításokat jelentős többséggel támogatja, úgy az elnökség ezt figyelembe veszi, 
de erről legkorábban a tisztújító küldöttgyűlésen a tisztújítást megelőzően lehetne dönteni, ugyanis a 
tisztségviselőknek megváltozott megnevezéssel és titulussal kellene a továbbiakban a tisztújításig 
működniük. Tekintettel arra, hogy a tisztségek elfogadó nyilatkozattal történő megnevezés változását 
külön nyilatkozatokban is elő kellene készíteni és az érintett tisztségviselők esetében a képviseleti 
joguk gyakorlásánál egy tisztújításig szóló elfogadó nyilatkozatot is tenni kellene, ezért ebből a 
szempontból sem javasolható, hogy ez a kérdés rövidesen most ténylegesen napirendre tűzésre 
kerüljön. 
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