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1. NAPIRENDI PONT

ELŐTERJESZTÉS
a Közgyűlés Ügyrendjének módosításáról

A határozati javaslat elfogadásához az
Alapszabály IV. Cikk (7) bekezdése alapján a
jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok
egyszerű szótöbbsége szükséges.

Tisztelt Közgyűlés!
Az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés j) pontja alapján a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe
tartozik a Közgyűlés ügyrendjének megalkotása és módosítása.
A Közgyűlés 2/2012. (II. 4.) KGY határozatával fogadta el Ügyrendjét, amelynek egy éves
alkalmazása során szerzett tapasztalatok, illetve az ifjúsági tagozat létrehozása érdekében a
tagozatokra vonatkozó szabályozás megteremtése céljából javasol módosításokat az Elnökség.
A javasolt módosítás szövegét a csatolt határozatijavaslat-tervezet melléklete tartalmazza.
A módosítások három csoportba sorolhatóak:
1. A tagozatok létrehozásával összefüggően az Ügyrend új 11. címmel és 34/A-34/C. §sal egészül ki (Határozati javaslat mellékletének 1-3. pontja).
2. Pontosításra kerül az ülés során a határozatképesség biztosítására vonatkozó eljárási
szabály (Határozati javaslat mellékletének 4. pontja).
3. Átvezetésre kerülnek egyes szövegszerkesztési és nyelvhelyességi jellegű módosítások
(Határozati javaslat mellékletének 5-12. pontja).

Kérem a Közgyűlést, hogy fogadja el a vonatkozó határozati javaslatot.

Budapest, 2013. március 8.

Gémesi Ferenc s.k.
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HATÁROZATI JAVASLAT

…./2013. (III. 23.) KGY határozat
a Közgyűlés Ügyrendjének módosításáról

A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés j) pontjában foglalt hatáskörében
eljárva 2/2012. (II. 4.) KGY határozatával elfogadott ügyrendjét a jelen határozat
mellékletében meghatározottak szerint módosítja.

Melléklet a …./2013. (…) KGY határozathoz

A Közgyűlés 2/2012. (II. 4.) KGY határozatával elfogadott Ügyrendjének módosítása

1. Az Ügyrend II. Fejezetének címe a következőre változik:
„A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAI ÉS A TAGOZATOK”

2. Az Ügyrend II. Fejezete a következő 11. alcímmel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi
alcímek számozása 11-17-ről 12-18-ra változik:
„11. A tagozatok”
3. Az Ügyrend II. Fejezete a 11. alcímet követően a következő 34/A-34/C. §-sal egészül ki:
34/A.§ (1) A Közgyűlés szakmai, tematikus, illetve életkori szempontokra figyelemmel a
Társaság céljainak körébe tartozó, meghatározott tevékenységet végző csoportokat (a
továbbiakban: tagozat) hozhat létre.
(2) A tagozat tevékenységében a Társaság rendes, tiszteletbeli és pártoló tagja, illetve olyan
személyek is részt vehetnek, akik a Társaságnak nem tagjai, de részvételi szándékukat
előzetesen kinyilvánítják. A tagozat tevékenységében részt vevők névsorát a tagozat elnöke
tartja nyilván.
(3) Tagozat alakításával a Közgyűlés az Alapszabály szerinti más testületi szerv vagy
tisztségviselő hatáskörét nem vonhatja el, utóbbiak hatáskörébe tartozó kérdésekre tagozat
nem hozható létre.
(4) A tagozat tevékenységét az Elnökségnek a Közgyűlés által – az Elnökség javaslatára –
kijelölt tagja felügyeli.
(5) A tagozatot a Közgyűlés az Elnökség javaslatára hozza létre és szünteti meg.
34/B.§ (1) Tagozat létrehozását az Elnökség javasolhatja
a) saját feladatkörében eljárva, illetve
b) tagi kezdeményezés alapján.
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(2) A tagozat létrehozására vonatkozó tagi kezdeményezést – a tagozat tervezett tevékenységi
körének és jellegének megjelölésével – az Elnökségnek kell benyújtani.
(3) A Társaság elnöke – az Elnökség véleményének kikérése mellett – az (1) bekezdésben
foglaltak szerint kezdeményezett tagozat létrehozását a kezdeményezés benyújtását soron
követő Közgyűlés napirendi javaslatába köteles felvenni, ha a kezdeményezők között a
Társaság legalább 10 tagja szerepel. Az előterjesztésben az Elnökségnek a kezdeményezéssel
kapcsolatos álláspontját ismertetni kell.
34/C.§ (1) A tagozat működésére és üléseire a Közgyűlés bizottságainak szervezetére és
működési rendjére megállapított 29-34.§-t a következő eltérésekkel kell alkalmazni:
a) a tagozat elnökének és alelnökeinek személyére a tagozat, annak létrehozását
megelőzően a létrehozandó tagozat tevékenységében részt venni szándékozók
egyszerű többsége írásban tesz javaslatot az Elnökségnek,
b) a tagozat elnökét és alelnökeit a Közgyűlés a Társaság tagjai közül az Elnökség
javaslatára választja meg,
c) a tagozat elnöke és alelnökei megbízatásának megszűnésére a 28.§ (2) bekezdésének
rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni,
d) a tagozat ülésére állandó tanácskozási joggal meghívottak körére a 28.§ (5) bekezdését
kell alkalmazni,
e) a tagozat ülését az elnök vagy az arra kijelölt alelnök hívja össze és vezeti,
f) a tagozat évente legalább egyszer ülésezik,
g) a tagozat tevékenységét ülésen kívüli formában is kifejtheti,
h) a tagozat tevékenységéről annak elnöke – a felügyelő elnökségi tag útján –
negyedévente beszámol az Elnökségnek.
(2) A tagozat vonatkozásában nem alkalmazandó:
a) a 30.§ (2)-(3) bekezdése, valamint
b) a 31.§ (1) bekezdése.

4. Az Ügyrend 10.§-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A levezető elnök folyamatosan figyelemmel kíséri az ülés határozatképességét, annak
fenntartása érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi. Amennyiben ezek az
intézkedések nem vezetnek eredményre és az ülés határozatképtelenné válik, úgy az ülést
bezárja.”
5. Az Ügyrend
a) 2.§ (4) bekezdésében a „tagok” szövegrész helyébe a „meghívottak”,
b) 2.§ (5) bekezdésében a „feltüntetni” szövegrész helyébe a „fel kell tüntetni”,
c) 2.§ (6) bekezdésében a „meghívónak” szövegrész helyébe a „meghívónak, az
előterjesztéseknek és más, a Közgyűlés üléséhez kapcsolódó írásos anyagoknak”,
d) 11.§ (1) bekezdésében a „részükre” szövegrész helyébe a „számára”,
e) 23.§ (2) bekezdés h) pontjában a „rögzíteni kell a képviselő nevét és leadott szavazatát;”
szövegrész helyébe a „az igenlő, a nemleges és a tartózkodó szavazatok száma mellett a
szavazók nevét;”,
f) 23.§ (2) bekezdés l) pontjában az „időpontját.” szövegrész helyébe a „félbeszakadásának
időpontját.”,
g) 30.§ (3) bekezdésében a „bármely képviselő” szövegrész helyébe az „a Közgyűlés
bármely tagja”,
h) 31.§ (3) bekezdés ötödik mondatában a „határozatképtelenség” szövegrész helyébe a
„határozatképesség”, továbbá
i) 32.§ (6) bekezdésében az „ülés elnökének” szövegrész helyébe az „elnöknek”,
szöveg lép.
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6. Az Ügyrend 2.§ (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az írásos meghívót a Társaság elektronikus levelezési címmel rendelkező tagjainak,
tiszteletbeli és pártoló tagjainak, illetve más meghívottaknak (e szakaszban együtt:
meghívottak) elektronikus levélben, míg az elektronikus levelezési címmel nem rendelkező
meghívottaknak papír alapú levélben kell megküldeni. Az elektronikus levelet igazolható
módon a meghívottnak a Táraságnál bejelentett elektronikus levelezési címére kell
megküldeni. Az írásos meghívóban az egyes napirendi pontoknál jelezni kell, hogy annak
megtárgyalására írásos előterjesztés, helyszíni kiosztású írásos előterjesztés vagy szóbeli
előterjesztés alapján kerül sor.

(3) A meghívóval egyidejűleg az előterjesztéseket és más, a Közgyűlés üléséhez kapcsolódó
írásos anyagokat a meghívottaknak – az 5.§ (3) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel –
elektronikus levélben meg kell küldeni, továbbá a meghívó megküldésével egyidejűleg az
előterjesztéseket és egyéb írásos anyagokat a Társaság honlapján, valamint a Társaság székhelyén
elérhetővé kell tenni.”

7. Az Ügyrend 31.§ (3) bekezdés negyedik mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az elnök a határozatképességet folyamatosan vizsgálni köteles; amennyiben a bizottság
határozatképtelenné válik, az elnök az ülést bezárja.”
8. Az Ügyrend 34.§ (2) bekezdés k) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
[(2) Az emlékeztető tartalmazza:]
„k) a határozatképtelenség miatt félbeszakadt ülés félbeszakadásának időpontját,”
9. Az Ügyrend 36.§ (5) bekezdés h) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
[(5) Az emlékeztető tartalmazza]
„h) a határozatképtelenség miatt félbeszakadt ülés félbeszakadásának időpontját,”
10. Az Ügyrend 38.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A levezető elnök a jelölőlista tervezetében szereplő személyeket egyenként szóbeli
nyilatkozattételre hívja fel arról, hogy vállalják-e a jelölést.”
11. Az Ügyrend 38.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az (5) bekezdés szerinti nyilatkozatot követően a levezető elnök – tisztségenként, azon
belül abc rendben – ismerteti a jelölést kapott személyek névsorát, amivel a jelöltlista
véglegessé válik.”
12. Hatályát veszti
a) a 2.§ (5) bekezdésének utolsó mondta,
b) a 28.§ (1) bekezdésében az „, illetve azok megváltoztatására” szövegrész,
c) a 31.§ (3) bekezdés hatodik mondata,
d) a 31.§ (5) bekezdés második mondata,
e) a 38.§ (5) bekezdés első mondata.
∗∗∗
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