Felhívás
elnökségi ülés összehívása nélküli, elektronikus úton, ZOOM
alkalmazással történő 2021. május 27. 10:00 órai
határozathozatalokra
Az MTTOSZ Alapszabályának 17.§. (11.) bekezdése alapján, kivételesen indokolt esetben
elnökségi ülés összehívása nélkül is lehet ülésen kívüli elnökségi határozatokat hozni. Ilyen
esetekben a szövetség elnöke felhívással fordul az elnökség tagjaihoz, a felhívásnak
tartalmaznia kell a döntést igénylő napirendi pontokat, a határozathozatal szükségességének
indokát, az előterjesztéseket, mint határozati javaslatot, a határozathozatali határidőt, a
határozathoz szükséges szavazati arányt. A főtitkár köteles az elektronikus úton leadott
szavazatokat jegyzőkönyvben rögzíteni, és erről az eredményről az elnökségi tagokat írásban
értesíteni. Amennyiben az elektronikus szavazás eredménytelen, úgy három napon belül az
elnökségi ülést ZOOM alkalmazással meg kell ismételni.
Jelen veszély helyzetben, a 2020. évi beszámoló közgyűlés kötelező napirendjére
vonatkozóan nem kell az elnöknek külön indokolnia az összehívás nélküli elnökségi ülés
tartására vonatkozó érveket.
A Kormány 502/2020.(XI.16.) Korm. rendelete egyértelműen fogalmaz: a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendeletet alapul vevő 27/2021. (I. 29.) Korm.
rendelet, melyet a 80/2021. (II.22.) Korm. rendelet május 23-ig meghosszabbította, a
veszélyhelyzet ideje alatt a polgári jogi szabályok szerint létrejött jogi személy
(egyesületek, szövetségek, gazdasági társaságok stb.: továbbiakban jogi személy) 2020.
november 17. napjától a Polgári törvénykönyv rendelkezéseit, illetve a jogi személyre
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket (ez alatt érteni kell a civil törvényt, a sporttörvényt
és ezek végrehajtási rendeleteit is) az alábbi rendelkezésekkel kell alkalmazni. A fő
szabály, hogy a jelen helyzetben egyetlen szervezetnek sem kell biztosítania a
nyilvánosságot, azaz a döntéseinek meghozatalánál e kritériumnak nem kell megfelelni.
Mindezen szempontok figyelembe vételével, kérem a T. Elnökséget, hogy közgyűlési
minőségében, határozati döntésekkel fogadja el a kidolgozott (csatolt) előterjesztéseket.
Az elnökség, az április 29-i elektronikus úton megtartott ülésén úgy határozott, hogy a
közgyűlési előterjesztésekről az elnökség összehívása mellőzésével tartandó 2020. évi
közgyűlésen, május 27-én (csütörtök) a 10 órakor a ZOOM alkalmazás igénybe vételével
„élőben” szavaz.
Összegezve, az elnökség a jogszabályi felhatalmazás alapján, a közgyűlésen dönt a
szövetség tagsága helyett, nevében, az alábbi napirendi pontok előterjesztéseiről:
3-1/2021. (05.27.) sz. határozati javaslat: Az MTTOSZ 2020. évi tevékenységéről szóló
szakmai beszámoló elfogadásáról.
3-2/2021. (05.27.) sz. határozati javaslat: Az MTTOSZ Felügyelő Bizottságának a 2020.
évi jelentésének elfogadásáról.
3-3/2021. (05.27.) sz. határozati javaslat: Az MTTOSZ 2020. évi mérlegének
elfogadásáról.

3-4/2021. (05.27.) sz. határozati javaslat: Az MTTOSZ 2021. évi költségvetése
tervezetének elfogadásáról.

Tisztelt Elnökségi tagok! .
Az Elnökség döntését egyszerű szavazati többséggel hozza meg. Az elnökség döntései
akkor hatályosak, hogy ha a szavazatok 50% +1 érvényes. Az MTTOSZ Elnöksége
esetében ez 6 érvényes szavazatot jelent.

Kérem az elnökségi tagokat, hogy a közgyűlésről való esetleges távolmaradásukat a
főtitkár e-mail címére május 25-ig jelezzék. (drharcsaristvan@gmail.com, vagy
mttosz@mttosz.eu)
Budapest, 2021. 05. 13.

Üdvözlettel,
Prof. Dr. Borbély Attila s.k.
az MTTOSZ elnöke és a HS alelnöke

