
Szavazólap II.  
az Előterjesztés III. jelzéssel tanácskozás céljára már előzetesen 2020. június 2-án 

megküldött  Alapszabály kiegészítési és módosítási rendelkezések alapján az 

Alapszabály módosítás következőkben megjelölt rendelkezéseiről 
 

 

Alulírott:  

 

Küldött neve: ……………………………………………. 

 

Lakcíme: ……………………………………………. 

 

E-mail címe: ……………………………………………. 

 

Nyilatkozom, hogy 2020. június 22-én kelt elnökségi előterjesztést és a tanácskozás után véglegesített 

szövegjavaslatot megkaptam és áttanulmányoztam.    

 

A 3./ sz. határozati javaslatról, mely a következőkben részletezett Előterjesztés III. és 

szövegmódosításokon alapul, a következők szerint szavazok:  

 

 

3./ Az Alapszabály módosítás azon rendelkezéseit, melyek a vezető tisztségviselőkre és egyes 

tisztségviselőkre vonatkozóan megválasztásukkal kapcsolatosan indokolt elnökségi előterjesztésben 

megfogalmazásra kerültek, és az Alapszabály 15.3, 30.1 és 30.5 pontjainak részben történő 

módosításait tartalmazza:   

 

a./ elfogadom   

b./ nem fogadom el 

c./ tartózkodom  

 (A kívánt részt aláhúzással kérnénk jelölni.) 

 

 

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.  
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A 15.3 pont 2. mondata helyébe a félkövér dőlt betűvel jelzett szöveg 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. 

 

 

Ugyanezen megfontolásból a 30.1 pont utolsó mondata törlendő.  

 

30.1 Etikai Bizottság  

 Azonos személy folyamatosan, két teljes 

választási cikluson túl nem választható. 

Törölve.  

 

 

A 30.5 pont utolsó mondata törlendő.  

 

30.5 Jelölő bizottság  

 Azonos funkcióra azonos személy 

folyamatosan két teljes választási cikluson túl 

nem választható. 

Törölve. 

 

A 4./ sz. határozati javaslatról, melyet a szavazási felhívás a 3./ sz. határozati javaslathoz szorosan 

tartozónak jelölt meg, a következők szerint szavazok:  

 

4./ Az MGYT küldöttgyűlése a 3./ határozati javaslat szerint felkéri az elnökséget, hogy jogi 

képviselője útján gondoskodjon, hogy ezen Alapszabály módosító rendelkezések is átvezetésre 

kerüljenek a korábbi határozati javaslatok szerint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt és 

hatályosított Alapszabályon. E határozati javaslatot:  

 

a./ elfogadom   

b./ nem fogadom el 

c./ tartózkodom  

 (A kívánt részt aláhúzással kérnénk jelölni.) 

 

 

Kelt: ……………………………………..  

 

 

 





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 DR. HORVÁTH LÁSZLÓ ügyféltől származik.


Azonosítás időpontja: 2020.06.23. 14.29.49


Az ügyfélhez kapcsolódó további adatok:


E-mail: lhorvath@med.unideb.hu


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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