
Szavazólap III.  
az Előterjesztés IV. 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.    

 

Az 5./ sz. határozati javaslatról, mely a következőkben részletezett Előterjesztés IV. és 

szövegmódosításon alapul, a következők szerint szavazok:  

 

5./ Az Alapszabály 18.4 pontját módosító előterjesztés szerinti új szövegének elfogadásáról az 

alábbiak szerint nyilatkozom:   

 

a./ elfogadom   

b./ nem fogadom el 

c./ tartózkodom  

 (A kívánt részt aláhúzással kérnénk jelölni.) 

 

Előterjesztés IV.  
 

Az Alapszabály többekben értelmezési problémát okozó, korábban már módosított rendelkezést 

tartalmazott, amelyről az Elnökség több alkalommal is egyeztetést tartott. Elnökségi 

határozathozatalra is sor került a pontosító szövegmódosítás Alapszabályon történő átvezetéséről az 

értelmezési probléma feloldására. Az Alapszabályban a 18.4 pontban félreérthető rendelkezésként 

szerepel a felsorolásban az, hogy a küldöttgyűlésen kik jogosultak küldöttként szavazati joguk 

gyakorlására.  

 

Az ASZ 18.4  pontjának rendelkezése helyébe a félkövér dőlt betűvel jelzett szöveg lép: 

 

18.4 Fenti küldöttgyűlésen résztvevők közül, akkor 

is, ha részvételük több funkció alapján 

biztosított a küldöttgyűlésen, csak azok és csak 

akkor rendelkezhetnek szavazati joggal, ha 

delegált küldöttként, mindannyian azonos 

számú tagot képviselnek. 

Előző a), b), c) pontban megjelölt résztvevők 

közül, akkor is, ha részvételük több funkció 

alapján biztosított a küldöttgyűlésen, csak 

azok, és csak akkor rendelkezhetnek 

szavazati joggal, ha valamely szakmai 

szervezet vagy szakosztály delegált 

küldöttjeként, mindannyian a jelölési 

szabályoknak megfelelő számú tagot 

képviselnek. 
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A 6./ sz. határozati javaslatról, melyet a szavazási felhívás az 5./ sz. határozati javaslathoz szorosan 

tartozónak jelölt meg, a következők szerint szavazok:  

 

6./ Az MGYT küldöttgyűlése az 5./ 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. 14.30.13


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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