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Amit mindenképp módosítani terveztünk

Elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő 
Közgyűlés, Szenátus, Elnökség 6.1.1, 6.4, 6.6, 6.15, 7.1, 8.3, 8.5, 8.11

Döntéshozalat részletszabályai az SzMSz-be
SzMSz III. 

Személyes részvétellel / Elektronikus hírközlő eszközzel / Ülés tartása nélkül

Képviseletre jogosultak nevének és az elnök lakcímének kivétele
1.6, 1.7 pont



Szenátus 

ülésén

szimpátia 

szavazást 

kértünk

Szenátust évente 
legalább egyszer 
szeretnénk (7.1 pont)

Ifjúsági és Szenior 
Tanács törlése
(5.2, 11.1, 11.2 pont)

A Szenátus márc. 25-i 
ülésén egyetértett a 
módosításokkal



Apróságok

Dátumok
Alapsz. 1. old, 22.2, 

SzMSz 1. old, V.1.pont

Újraszámozások
1.6-1.12, 8.4-8.5, 

11.2-11.3, SzMSz 4-5

Közgyűlés vs. 
közgyűlés 
(kisbetűs „k”) 
6.7, 6.8, 6.9

Szenátus 
tevékenységének 

pontosítása 7.4  

SzMSz
tartalomjegyzék

Hírközlő eszköz 
használata 

Hírközlési eszköz helyett 
Alapsz. 6.1.1, 6.4, 6.6, 7.1, 8.3,  

SzMSz III. 1. cd, ce, cf



Alapszabály 

módosítás 

ütemezése

 Szenátus ülés – márc. 25.

 Elnökségi ülés – ápr. 8.

 További egyeztetések a javaslatokról –
ápr. 19. és máj. 3.

 Elnökségi ülés – máj. 6.

 Szövegszerű javaslat honlapon – ápr.22. máj.10.

 Egyeztetés további javaslatokról – máj. 20.

 Közgyűlés – máj. 27. csüt.



2 új javaslat érkezett Fiala Károlytől

Hírközlő eszköz vs
Hírközlési eszköz 

egységesen 
– ELFOGADVA

Megismételt Közgyűlés 
intézmény módosítása 

– ELNÖKSÉG NEM 
TÁMOGATJA



Megismételt 

Közgyűlés

Amennyiben az eredeti időpontra összehívott közgyűlés 
határozatképtelen, úgy a meghirdetett időpontot követő 
fél óra múlva összehívott megismételt Közgyűlést – az 
eredeti napirendben szereplő kérdések vonatkozásában –
a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképesnek 
kell tekinteni.

Jelenlegi szabályozás

Ha a közgyűlés határozatképtelen a megismételt 
közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a 
megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes, 
ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb 
tizenöt nappal követő időpontra hívják össze.

Fiala Károly által javasolt eljárás

• Ptk szöveget nem kötelező alkalmazni (diszpozitív)

• Az új eljárással épp a legelkötelezettebb tagokat 
büntetjük, hogy „újra össze kell jönni””

• Elterjeszteni, kihirdetni, hogy a meghirdetett első 
alkalomra ne jöjjenek, nem elegáns

• Termet, ellátást kell foglalni az első időpontra is (költség)

• Kockázat-haszon elemzést követően –
AZ ELNÖKSÉG NEM TÁMOGATJA

Elutasítás indokai



KÉRDÉSEK?


