Magyar Fizikushallgatók Egyesülete
Megismételt Közgyűlés
Budapest, 2018

Időpont: 2018. február 23. 16:00
Helyszín: Budapest
Mellékletek:
• Jelenléti ív
• Alapszabály
Az elnök a határozatképesség vizsgálata során a megismételt Közgyűlésre tekintettel, a megjelentek számától függetlenül megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes.

Határozat 2018/3.
A Közgyűlés 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett döntött a levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztásáról az
alábbiak szerint:
Levezető elnök neve: Szigeti Balázs Endre
Jegyzőkönyvvezető neve: Bató Lilia
Jegyzőkönyv hitelesítők neve: Bódai Viktória, Pál Balázs

Napirendi pontok tárgyalása:
Napirendi pontok:
1. Tájékoztató a Fővárosi Törvényszék előtt folyamatban levő változásbejegyzési eljárásban kiadott 13.Pk.61.443/1990/105. számú végzésről
2. Az Alapszabály módosítása a Fővárosi Törvényszék 105. számú végzésében
foglaltakra tekintettel
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3. Egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása
4. Egyebek
A megjelentek a fenti napirendi pontokat elfogadták.

1. Tájékoztató a Fővárosi Törvényszék előtt folyamatban
levő változásbejegyzési eljárásban kiadott
13.Pk.61.443/1990/105.
számú végzésről
A levezető elnök tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Magyar Fizikushallgatók
Egyesülete változásbejegyzési eljárása során a Fővárosi Törvényszék
13.P k.61.443/1990/105.
számon hiánypótló végzést adott ki, amelyben felhívta a Magyar Fizikushallgatók
Egyesületét arra, hogy a kézbesítéstől (2018.01.23.) számított 45 nap alatt –
elutasítás terhe mellett – pótolja az alábbi hiányosságokat:
• Az alapszabály IV.2.c. pontjában a rendkívüli közgyűlés esetén a 2013. évi
V. törvény (Ptk) 3:18.§ (1) bekezdés alapján azt rögzítse, hogy a közgyűlés
akkor határozatképes, ha a leadható szavazatok több, mint felét képviselő tag
megjelent. A rendkívüli közgyűlés esetén is helye van megismételt közgyűlés
tartásának az alapszabályban rögzített rendelkezések szerint.
• Az alapszabály IV.2.d. pontját akként módosítsa, hogy az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez
a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata kell (Ptk. 3:19.§, 3:76.§).
A végzésben foglaltakra tekintettel az Alapszabály módosítására van szükség.
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2. Az Alapszabály módosítása a Fővárosi Törvényszék 105.
számú végzésében foglaltakra tekintettel
Az előző pontban foglalt tájékoztatásra tekintettel a Közgyűlés az Alapszabály
105. számú végzésben foglaltak szerinti módosítása mellett döntött:
1. A 105. számú végzés 1. és 2. bekezdésében foglaltak alapján törli az Alapszabály IV/2/c) pontjából a „A Közygűlés határozatképes, ha azon a szavazásra
jogosult tagok több, mint a fele jelen van.” kitételt, valamint ugyanezen pontot kiegészíti a Ptk. 3:18. § (1) bekezdése alapján azzal, hogy „A Közgyűlés
akkor határozatképes, ha a leadható szavazatok több mint felét képviselő tag
megjelent. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.
” Illetve törli ugyanebbből a pontjából a "A Rendkívüli Közgyűlés a jelenlevő
tagok számára tekintet nélkül határozatképes." és ugyanezen pontot kiegészíti
Ptk. 3:18. § (1) bekezdése alapján azzal, hogy "A Rendkívüli Közgyűlés akkor
határozatképes, ha a leadható szavazatok több mint felét képviselő tag megjelent. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. A
Rendkívüli Közgyűlés esetén is helye van Megismételt Közgyűlés tartásának
az Alapszabályban rögzített rendelkezések szerint."

Határozat 2018/4.
A Közgyűlés 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett
döntött az Alapszabály IV/2/c) pontjának módosításáról az alábbiak szerint:
„IV/2/c)
A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok
több, mint fele jelen van.
A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a leadható szavazatok több
mint felét képviselő tag megjelent. A határozatképességet minden
határozathozatalnál vizsgálni kell.
Ha az egyébként szabályszerűen összehívott Közgyűlés a megjelent
szavazásra jogosult tagoknak az előírtnál alacsonyabb száma miatt
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határozatképtelen, akkor későbbi időpontra ugyanazon tárgysorozattal új Közgyűlést kell kitűzni, amely a megjelent szavazásra
jogosult tagok számára tekintet nélkül (de legalább három ilyen
tag jelenlétében) határozatképes. A megismételt Közgyűlés az eddig megjelölt feltételek esetén is csak akkor válik határozatképessé,
ha a Közgyűlés megismételt jellegére és a távollét jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban előre felhívják. A meghívót
ekkor a Közgyűlés napja előtt legkésőbb nyolc nappal igazolhatóan
meg kell küldeni a tagok részére. A napirend kiegészítésére ekkor
nincs lehetőség.
A Rendkívüli Közgyűlés a jelenlevő tagok számára tekintet nélkül
határozatképes.
A Rendkívüli Közgyűlés akkor határozatképes, ha a leadható szavazatok több mint felét képviselő tag megjelent. A határozatképességet
minden határozathozatalnál vizsgálni kell. A Rendkívüli Közgyűlés
esetén is helye van Megismételt Közgyűlés tartásának az Alapszabályban rögzített rendelkezések szerint.
2. A Fővárosi Törvényszék 105. számú végzésének 3. bekezdése alapján a
IV/2/d) pontjában szereplő, az elnök és a titkár feladataira vonatkozó rendelkezések módosítandóak arra tekintettel, hogy az önálló képviseleti joggal
rendelkező vezető tisztségviselő az utalványozási jog gyakorlására is önállóan
jogosult.
A 105. számú végzés 3. bekezdése alapján törli az Alapszabály IV/2/d)
pontjából a „jelenlévő” kitételt.

Határozat 2018/5.
A Közgyűlés 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett
döntött arról, hogy az Alapszabályának IV/2/d) pontjának az elnök, valamint a titkár feladataira vonatkozó rendelkezéseit az alábbiak szerint módosítja:
A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
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Titkos szavazást rendelhet el a Közgyűlés a levezető elnök előterjesztésére vagy a szavazásra jogosult tagok egyharmadának kezdeményezésére. Személyi kérdésekben a szavazás minden esetben titkosan történik. Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló Közgyűlési döntéshez a jelenlévő szavazati
joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
Az Egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
A
Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki
vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pont],
élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján:
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben, illetve meghozandó döntésben egyébként érdekelt;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson
alapuló kapcsolatban áll.
Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli
szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. A szavazást követően a levezető elnök szóban kihirdeti a
döntést. A meghozott határozatról az érintetteket a meghozatalt
követő két héten belül igazolható módon értesíteni kell, valamint
azt az Egyesület honlapján nyilvánosságra kell hoznia.

3. Egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása
Határozat 2018/6.
A Közgyűlés 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett
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elfogadta a Magyar Fizikushallgatók Egyesülete fenti módosításokat
is magába foglaló egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

4. Egyebek
Nem történt hozzászólás ehhez a napirendi ponthoz.
A levezetőelnök 16:15-kor lezárta a Közgyűlést.
Kelt: Budapest, 2018. február 23.

Szigeti Balázs Endre
Levezető elnök

Bató Lilia
Jegyzőkönyvvezető

jegyzőkönyv hitelelsítő

jegyzőkönyv hitelelsítő

Előttünk, mint tanúk előtt:
Tanú:

Tanú:

neve:

neve:

lakóhelye:

lakóhelye:

személyi igazolvány száma:

személyi igazolvány száma:
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