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Az	  SZMSZ	  módosítás	  előzményei	  
Ø  2013.	  április	  –	  Alapszabály:	  áHogó	  módosítás	  a	  Civil	  törvény	  

miaM	  
Ø  2013.	  október	  –	  Alapszabály:	  elnökség-‐közgyűlés	  közöQ	  feladat	  

átcsoportosítás	  –	  Törvényszék	  kérése	  alapján,	  	  
§  SzMSz-‐illesztés:	  taggyűlés-‐közgyűlés,	  választmány-‐elnökség	  elnev.	  csere	  

Ø  2014.	  szeptember	  –	  Alapszabály:	  áHogó	  Ptk	  módosítás	  miaM	  

SZMSZ	  módosítás	  -‐	  2015.	  március	  	  
Ø  elnevezések	  illesztése	  a	  hatályos	  alapszabályhoz	  
Ø  Gazdálkodás:	  pénzügyi	  tervezés,	  nyomon	  követés	  

Mit	  módosítoMunk	  /	  miért	  módosítunk?	  
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Pontosítások	  
Ø Ügyvezető	  ig.	  –	  Opera^v	  ig.	  elnevezés	  csere	  
Ø  KiveMük	  az	  Informaakai	  Terméktanusítást	  	  

Ø  végül	  nem	  indult	  el	  a	  tevékenységünk	  

Gazdálkodási	  előírások	  
Ø  Költségvetés	  előterjesztése	  az	  elnökségnek	  november	  15-‐ig	  
Ø  Gazdálkodás	  csak	  jóváhagyoM	  költségvetés	  alapján	  

Ø  Közgyűlésig:	  elnökségi	  jóváhagyás,	  közgyűlés	  után:	  közgyűlési	  
jóváhagyás	  

Ø  Pénzforgalmi	  terv	  –	  a.	  készítése,	  b.	  aktualizálása,	  c.	  elnökség	  elé	  
terjesztése	  negyedévenként	  	  

Ø  Pénzgazdálkodási	  és	  befektetései	  javaslat	  az	  elnökségnek	  –	  	  
a.	  likviditás,	  b.	  pénzügyi	  eredmény,	  	  c.	  befektetési	  kockázat	  minimalizálása	  

A	  módosítások	  összefoglalása	  
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BeérkezeM	  javaslat	  
	  
II.1.f)	  Az	  Egyesület	  likviditásának	  biztosítása	  és	  
pénzügyi	  kockázatainak	  csökkentése,	  valamint	  
pénzügyi	  eredményének	  javítása	  érdekében	  
indokolt	  esetben	  az	  Opera^v	  opera^v	  igazgató	  
az	  Egyesület	  pénzforgalmi	  tervével	  és	  
helyzetével	  indokolt	  pénzgazdálkodási	  és	  
befektetési	  javaslatokat	  terjeszt	  elő	  
jóváhagyásra	  az	  Elnökségnek.,	  szükség	  esetén	  
az	  aktualizált	  pénzügyi	  tervben	  is	  megjelentea.	  
	  
	  
II.3.e)	  Ellenőrző	  BizoMság	  

•  aa.	  véleményezi	  az	  Egyesület	  éves	  
költségvetési	  tervét,	  a	  költségvetés	  
teljesítését,	  valamint	  a	  költségvetés	  
teljesítéséről	  szóló	  beszámolót;	  

	  

Javaslat a Szenátus számára 
 
II.1.g.)	  Az	  Opera^v	  igazgató	  és	  az	  Ellenőrző	  bizoMság	  
folyamatosan	  értékeli	  az	  Egyesület	  költségvetésének	  
és	  pénzforgalmi	  tervének	  a	  teljesülését	  és	  rendkívüli	  
közgyűlés	  összehívására	  tesz	  javaslatot	  az	  
Elnökségnek,	  ha	  	  
•  	  	  	  az	  éves	  költségvetés	  módosítása	  szükséges;	  
•  	  	  	  az	  Egyesület	  vagyona	  az	  esedékes	  tartozásokat	  

nem	  fedezi;	  
•  	  	  	  az	  Egyesület	  előre	  láthatóan	  nem	  lesz	  képes	  a	  

tartozásokat	  esedékességkor	  teljesíteni.	  

	  
	  
II.3.e)	  Ellenőrző	  BizoMság	  

•  aa.	  véleményezi	  az	  Egyesület	  éves	  
költségvetési	  tervét,	  a	  költségvetés	  
teljesítését,	  valamint	  a	  költségvetés	  
teljesítéséről	  szóló	  beszámolót;	  

 

BeérkezeM	  javaslatok	  –	  dr	  Schmideg	  Iván	  
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Az	  SZMSZ	  előterjeszteM	  szövegezése	  

	  

I.2	  b	  pont	  most:	  

A	  Titkárság	  feladata,	  hogy	  a	  legmagasabb	  szinten	  
ellássa	  az	  Egyesület	  Alapszabályában	  
megfogalmazoM	  célokat	  szolgáló	  tevékenységeket	  

	  

II.2	  a.	  ab	  pont	  most:	  

ab.	  műszaki	  szakértőinek	  bevonásával	  műszaki,	  
tudományos	  és	  informaakai	  feladatok	  megoldására	  
tanulmányokat,	  szakvéleményeket	  készít;	  

	  

BeérkezeM,	  és	  a	  Szenátus	  számára	  javasolt	  
szövegezés	  

I.2	  b	  pont	  javaslat:	  

A	  Titkárság	  feladata,	  hogy	  a	  legmagasabb	  
minőségben	  ellássa	  az	  Egyesület	  Alapszabályában	  
megfogalmazoM	  célokat	  szolgáló	  tevékenységeket	  

	  

II.	  2	  a.	  ab	  pont	  javaslat:	  

ab.	  műszaki	  szakértőinek	  bevonásával	  az	  Egyesület	  
szakmai	  érdekkörében	  műszaki,	  tudományos,	  
oktatási	  és	  egyéb	  infokommunikációs	  szakmai	  
feladatok	  megoldására	  tanulmányokat,	  
szakvéleményeket	  készít;	  

	  

BeérkezeM	  javaslatok	  –	  dr	  Huszty	  Gábor	  
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Köszönöm	  a	  figyelmet!	  

Horváth	  Pál	  


