
Előterjesztés III.  
 

Az Alapszabály módosítás célja, hogy a vezető tisztségviselők esetében a Ptk-ban rögzített időbeli 
korlátozások tekintetében az MGYT szigorúbb előírásokat alkalmazott, mely más tisztségviselőkre is 
vonatkozott. A jogszabályi korlátozás hiányában az Elnökség azt javasolja, hogy az 
újraválaszthatósági korlátozást a következőképpen módosítsuk abból a célból, hogy több, alkalmas 
jelölt is megmérettethesse magát.  
 
A Ptk. ugyanis nem tiltja az újraválaszthatóságot egy ismételt tisztújítást követően, amelyet nem úgy 
kell végrehajtani, hogy a megválasztott elnökségi tagot új ciklusra terjedően meghosszabbítják. A 
lejárt tisztség esetén újraválasztás történhet szabadon, bármely lejárt mandátumú tisztségviselő esetén, 
ha a tisztségviselő mandátuma még nem járt le, visszahívással, majd választással jelölhető egy újabb 
ciklusra.  A Ptk. csak abban a tekintetben szigorú, hogy a szabályozás szerint érvénytelen az olyan 
alapszabályi rendelkezés, amely a tisztségviselő megbízatását 5 évnél hosszabb időtartamban is 
megengedi. A Ptk. szerint ilyen alapszabályi rendelkezés semmis.  
 
A 15.3 pont 2. mondata helyébe lép:  
 

15.3 Azonos funkcióra azonos személy 

folyamatosan, két teljes választási cikluson túl 

nem választható. 

 

 

Két teljes választási cikluson túl, azonos 

személy azonos funkcióra történő 

választásához 50% + 1 fő szavazata 

szükséges az újraválasztáshoz. 

 
A javasolt rendelkezésekről kérnénk, hogy a küldöttek előzetesen a következőképpen tegyenek 
javaslatot. Egyetértés esetén a bal oldali oszlopba √ 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.  
 
A módosítási javaslattal egyetértek, támogatom.  A módosítási javaslatot az alábbiak szerinti 

változásokkal szeretném kérni: 

√  

 
 
Ugyanezen megfontolásból a 30.1 pont utolsó mondata törlendő.  
 

30.1 Etikai Bizottság  

 Azonos személy folyamatosan, két teljes 
választási cikluson túl nem választható. 

Azonos személy folyamatosan, két teljes 
választási cikluson túl nem választható. 

 
 
A módosítási javaslattal egyetértek, támogatom.  A módosítási javaslatot az alábbiak szerinti 

változásokkal szeretném kérni: 

√  
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A 30.5 pont utolsó mondata törlendő.  
 

30.5 Jelölő bizottság  

 Azonos funkcióra azonos személy 

folyamatosan két teljes választási cikluson túl 

nem választható. 

 Azonos funkcióra azonos személy 

folyamatosan két teljes választási cikluson 

túl nem választható. 

 

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

√  
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