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JEGYZŐKÖNYV 
 

amely felvételre került az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete (székhely: 1133 

Budapest, Kárpát utca 11. I/8., nyilvántartási száma: 01-02-0004083, továbbiakban: Egyesület) 

elnökségének 2020.05.08.-án, 18:00 óra és 19:00 óra között elektronikus úton lefolytatott 

üléséről. 

 

Az ülésen részt vesznek: 

Fülöp Márta Marianna, az Egyesület elnöke 

Dr. Bánhidi Sándorné főtitkár 

Lakosné Makár Erika elnökségi tag/alelnök 

Mucsina Gábor Csabáné elnökségi tag/alelnök 

Tauber Norbert elnökségi tag/alelnök 

 

I. Az ülés megnyitása, a levezető elnök megválasztása, a napirend megállapítása 

 

Az elnökség tagjai levezető elnöknek Fülöp Márta Marianna elnököt választják meg. 

A levezető elnök megállapítja, hogy a jelen elnökségi ülésre szóló meghívó az alapszabályban 

előírtak szerint az Egyesület honlapján közzétételre került. 

A levezető elnök megállapítja, hogy valamennyi résztvevő elnökségi tag előzetesen hozzájárult a 

jelen ülés elektronikus úton történő lefolytatásához, és nem kérte az elnökségi ülés jelenléti 

megtartását. 

A levezető elnök az ülésen, elektronikus úton résztvevő elnökségi tagok számára tekintettel 

megállapítja, hogy az ülés határozatképes. 

Ezt követően az ülés levezető elnöke ismerteti a napirendi pontot. 

1. napirendi pont: A közgyűlés ülés tartása nélküli döntéshozatalának a kezdeményezése. 

A résztvevők további kérdés napirendre tűzését nem kezdeményezték. 

II. A napirend tárgyalása 

1. Napirendi pont 

A levezető elnök előadja, hogy a Magyarországon kialakult és a veszélyhelyzet kihirdetésére 

okot adó járványügyi helyzetben bevezetett kijárási korlátozások eredményeként az Egyesület 

közgyűlése ülésének személyes jelenléttel történő megtartása akadályba ütközik, mivel az 

Egyesület egyes tagjai számára jelentős nehézséggel járna a közgyűlésen való személyes 

megjelenés, amely akadályozná őket az alapszabályban rögzített jogaik gyakorlásában. 

A levezető elnök előadja továbbá, hogy a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján 

szükségessé vált az Egyesületnek a 2019. évre vonatkozó éves beszámolójának és közhasznúsági 

jelentésének, elnöki beszámolójának és felügyelőbizottsági jelentésének az elfogadása.  

A levezető elnök előadja, hogy a hatályos 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet lehetővé teszi, 

hogy amennyiben az Egyesület közgyűlésének személyes jelenléttel történő megtartása, és az 

ilyen módon történő döntéshozatal akadályozva van, akkor az Egyesület tagjai ülés tartása nélkül 

is határozatot hozhassanak abban az esetben is, ha azt az Egyesület alapszabálya nem teszi 

lehetővé. A levezető elnök előadja továbbá, hogy az újabb, jelenleg hatályos 140/2020. (IV. 21.) 

Korm. rendelet szerint a 2019. évre vonatkozó éves beszámoló „készítési, nyilvánosságra 

hozatali, letétbehelyezési és közzétételi, továbbá benyújtási (leadási, megküldési) 2020. 

szeptember 30 napja.”  

A levezető elnök előadja, hogy a tíz főt meghaladó taglétszámmal rendelkező egyesületek 

esetében a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján az ülés tartása nélküli 
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határozathozatalhoz szükséges, hogy azt az egyesület elnöksége kezdeményezze. A levezető 

elnök előadja, hogy a fenti kérdésekben történő határozathozatal előre láthatóan biztosítható 

ilyen módon. 

A fentiekre tekintettel a levezető elnök javasolja, hogy az Egyesület elnöksége döntsön az ülés 

tartása nélküli határozathozatal kezdeményezéséről, és hatalmazza fel az Egyesület elnökét, hogy 

a fenti jelentéseket, illetve az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés tervezeteit, valamint az 

azok elfogadásáról döntő közgyűlési határozatok tervezetét elektronikus úton, visszaigazolható 

módon küldje meg az Egyesület tagjainak. A levezető elnök javasolja, hogy a 

határozattervezetek, az elnöki beszámoló, a felügyelőbizottsági jelentés, az éves beszámoló és a 

közhasznúsági jelentés azon felhívással kerüljön kiküldésre a tagok részére, hogy azok 

elfogadásáról az aláírt határozattervezeteknek, mint szavazólapnak legkésőbb a felhívás 

kézhezvételétől számított 15 napon belül való visszaküldésével tudnak dönteni. A levezető elnök 

előadja, hogy a fenti módon lefolytatott eljárás során alkalmazni kell az Egyesület 

alapszabályának a határozatképességre, és a szavazásra vonatkozó rendelkezéseit. 

 

A levezető elnök ezt követően szavazásra teszi fel a fenti kérdést, amely alapján megállapítja, 

hogy az elnökség egyhangú határozattal az alábbi határozatot hozta, amelyet ismertet az 

elnökség tagjaival: 
2020/4. számú Elnökségi Határozat 

„Az elnökség tagjai egyhangú határozattal kezdeményezik, hogy az Egyesület tagjai ülés 

tartása nélküli határozathozatallal döntsenek az alábbiakra vonatkozó határozati 

javaslatokról: 

1. sz. határozati javaslat: Elnöki beszámoló a 2019. évi tevékenységről 

2. sz. határozati javaslat: A felügyelőbizottság jelentése a 2019. évi tevékenységről 

3. sz. határozati javaslat: 2019. évi éves beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás és 

kiegészítő melléklet) közhasznúsági melléklet elfogadása 

Az elnökség tagjai egyhangú határozattal felhatalmazzák Fülöp Márta Marianna elnököt, 

hogy ezen határozattervezeteket, valamint a hivatkozott elnöki beszámolót, felügyelőbizottsági 

jelentést, illetve az éves beszámolónak és közhasznúsági jelentésnek a tervezetét 

visszaigazolható módon, elektronikus úton küldje meg az Egyesület valamennyi tagjának azzal 

a felhívással, hogy a tagok a szavazatukat legkésőbb a felhívás kézhezvételét követő 15 napon 

belül küldjék vissza az Egyesület elnökének, az isze@isze.hu e-mail címre. Az elnökség tagjai 

egyhangú határozattal elfogadják, hogy az Egyesület elnöke köteles nyilvántartást vezetni a 

jelen határozat szerinti felhívás kiküldéséről, annak időpontjáról, és a felhívás átvételének 

visszaigazolásáról.” 

 

A levezető elnök a napirend megtárgyalása után további indítvány hiányában az ülést bezárja. 

 

A jelen okirat aláírásával igazolom, hogy a jelen jegyzőkönyv helyesen, a fentiek szerint 

elektronikus úton lefolytatott ülésnek megfelelően került felvételre, így az hitelesen igazolja az 

Egyesület elnökségének tagjai által elfogadott fenti határozatot. 

 

K.m.f. 

 

 

 
Fülöp Márta Marianna 

levezető elnök/az Egyesület elnöke 
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