A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége
elnöksége
a) felismerve azt, hogy a vonatkozó jogszabályok lehetővé
teszik a civil szervezetek testületeinek döntéshozatali
lehetőségeit személyes ülésezés megtartása nélkül,
b) tudva azt, hogy adódnak olyan külső körülmények, amelyek
megakadályozzák a testületi üléseken történő személyes
részvételt és döntéshozatalt,
c) kezdeményezi az alapszabály módosítását úgy, hogy
szükség esetén lehessen írásbeli döntéshozatal útján, valamint
elektronikus hírközlő eszköz biztosításával döntéseket hozni,
ülés megtartása nélkül is.
Ennek érdekében, az alapszabály módosítására, az alábbi
indítványt terjeszti elő:
1./ Az alapszabály 9. § (1) bekezdésének meglevő szövege az
alábbi mondattal egészül ki:
(1) … A küldöttgyűlés a küldöttek személyes
jelenléte útján, valamint elektronikus hírközlő
eszköz igénybe vételével (online küldöttgyűlés)
tartható meg.
2./ Az alapszabály 11. §-át követően a következő címmel és
11/A. §-sal egészül ki:
Határozathozatal ülés tartása nélkül - írásbeli döntéshozatal
11/A. § (1) Az elnökség döntése alapján az elnök elektronikus
levél útján írásbeli döntéshozatalra kéri fel a küldötteket.
(2) Az írásbeli döntéshozatal akkor eredményes,
ha a küldöttek legalább annyi szavazatot
küldenek meg az elnök részére, amennyi a
határozatképességhez szükséges lenne egy
rendes ülés tartása esetén.

(3) Az írásbeli döntéshozatal előkészítése során az elnök
elektronikus levélben elküldi a küldötteknek a döntéshez
szükséges dokumentumokat:
a) a határozattervezet szövegét,
b) a
szavazólapot
(„igen”,
„nem”,
„tartózkodik”
válaszlehetőséggel), valamint
c) megjelöli a szavazatok leadásának határidejét.
(4) A szavazat megküldésére legalább tizenöt napot kell
biztosítani.
(5) A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja,
ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó
szavazat beérkezésének napja.
(6) A határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább
annyi szavazatot küldenek meg az elnök részére, amennyi
küldött jelenléte a határozatképességhez szükséges lenne ülés
tartása esetén.
(7) A küldött szavazata akkor érvényes, ha abból egyértelműen
megállapítható a küldött személye (név, E-mail címe), a
szavazásra bocsátott határozattervezet megjelölése – több
határozati javaslat esetén a határozattervezetek sorszáma – és
az arra adott szavazat.
(8) A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő
három napon belül – ha valamennyi küldött szavazata ezt
megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat
beérkezésének napjától számított három napon belül – az elnök
megállapítja a szavazás eredményét. Összesíti a szavazatokat,
megvizsgálja, hogy megvan-e a döntéshozatalhoz szükséges
szavazatszám, majd írásbeli összegzést, jegyzőkönyvet készít
a határozatokról, melyet három napon belül megküld a
küldötteknek, és a döntéseket bevezeti a határozatok tárába.
3./ Az alapszabály 16. §-át követően a következő címmel és
16/A. §-sal egészül ki:

Elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével tartott online
küldöttgyűlés
16/A. § (1) Az elnökség döntése alapján az elnök elektronikus
hírközlő
eszköz
alkalmazásával
megtartható
online
küldöttgyűlést hív össze, ha a küldöttek valamely elháríthatatlan
külső ok miatt a küldöttgyűlésen személyesen nem tudnak részt
venni. Az online küldöttgyűlés megtartására alkalmas
elektronikus hírközlő eszköz kiválasztása és eredményes
működésének biztosítása az elnök feladata.
(2) Online küldöttgyűlés nem hívható össze, a küldöttgyűlés 18.
§ (2) bekezdés a), c) és i) pontjaiban hatáskörébe utalt
feladataival kapcsolatos döntések meghozatalára.
(3) Az online küldöttgyűlés akkor eredményes, ha legalább
annyi küldött vesz részt rajta, amennyi a határozatképességhez
szükséges lenne egy rendes ülés tartása esetén.
(4) Az alkalmazott elektronikus hírközlő eszköznek lehetővé kell
tennie az online küldöttgyűlésen részt vevő küldöttek
azonosíthatóságát.
(5) Az online küldöttgyűlésen ugyanúgy biztosítani kell a
tagsági jogok gyakorolhatóságát, mintha a küldöttek
személyesen vennének részt a Küldöttgyűlés ülésén. A
küldöttek közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció
teljesülése érdekében az alkalmazott elektronikus hírközlő
eszköznek egyszerre kell biztosítania a hang- és képfelvétel
egyidejű továbbítását úgy, hogy minden küldött minden
küldöttel
képes
legyen
kommunikálni,
és
minden
kommunikációt minden résztvevő egyidejűleg követhessen,
bármihez hozzászólhasson, minden hozzászólást figyelemmel
kísérhessen.
(6) Az online küldöttgyűlés tartásakor figyelemmel kell lenni
arra, hogy az alkalmazott elektronikus hírközlő eszköz
használata során illetéktelenek ne férhessenek hozzá szenzitív
információkhoz.

(7) Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott online
küldöttgyűlésen elhangzottakat és a meghozott határozatokat
úgy kell rögzíteni, hogy azok később bármikor ellenőrizhetők és
visszakövethetők legyenek. A felvételeket archiválásuk előtt
időbélyeggel kell ellátni.
(8) Az online küldöttgyűlésen történő határozathozatal a
küldöttgyűlésen történő határozathozatalnak minősül. Az online
küldöttgyűlés megtartása esetén egyebekben alkalmazni kell a
rendes
küldöttgyűlés
ülésével
kapcsolatos
általános
szabályokat, különösen: az összehívására, napirendjének
közlésére,
eljárási
rendjére,
határozatképességének
megállapítására, határozathozatalára.
4./ Az alapszabály 21. § (1) bekezdése első mondata után az
alábbi mondattal egészül ki:
(1) … Az elnökségi ülés az elnökségi tagok
személyes jelenléte útján, valamint elektronikus
hírközlő eszköz igénybe vételével (online elnökségi
ülés) tartható meg.
5./ Az alapszabály 21. § (6) bekezdésének 3-5 mondata
hatályát veszti és új (6a) és (12)-(18) bekezdésekkel egészül ki:
(6a) Határozathozatal ülés tartása nélkül
a) Két elnökségi ülés között, halaszthatatlan döntés
meghozatala érdekében, az elnök írásbeli döntéshozatalra kéri
fel az elnökség tagjait.
b) Az írásbeli döntéshozatal akkor eredményes, ha az elnökség
tagjai legalább annyi szavazatot küldenek meg az elnök
részére, amennyi a határozatképességhez szükséges lenne
egy rendes ülés tartása esetén.
c) Az írásbeli döntéshozatal előkészítése során az elnök
elektronikus levélben elküldi az elnökség tagjainak a döntéshez
szükséges dokumentumokat:
ca) a határozattervezet szövegét,

cb) a szavazólapot („igen”, „nem”, „tartózkodik”
válaszlehetőséggel), valamint
cc) megjelöli a szavazatok leadásának határidejét.
d) A szavazat megküldésére legalább tizenöt napot kell
biztosítani.
e) A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja,
ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó
szavazat beérkezésének napja.
f) A határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább
annyi szavazatot küldenek meg az elnök részére, amennyi
elnökségi tag jelenléte a határozatképességhez szükséges
lenne ülés tartása esetén.
g) Az elnökségi tag szavazata akkor érvényes, ha abból
egyértelműen megállapítható az elnökségi tag személye (név,
E-mail címe), a szavazásra bocsátott határozattervezet
megjelölése
–
több
határozati
javaslat
esetén
a
határozattervezetek sorszáma – és az arra adott szavazat.
h) A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő
három napon belül – ha valamennyi elnökségi tag szavazata
ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat
beérkezésének napjától számított három napon belül – az elnök
megállapítja a szavazás eredményét. Összesíti a szavazatokat,
megvizsgálja, hogy megvan-e a döntéshozatalhoz szükséges
szavazatszám, majd írásbeli összegzést, jegyzőkönyvet készít
a határozatokról, melyet három napon belül megküld az
elnökség tagjainak, és a döntéseket bevezeti a határozatok
tárába.
(12) Az elnök kezdeményezheti elektronikus hírközlő eszköz
alkalmazásával, online elnökségi ülés megtartását. Az online
elnökségi ülés megtartására alkalmas elektronikus hírközlő
eszköz kiválasztása és eredményes működésének biztosítása
az elnök feladata.
(13) Az online elnökségi ülés akkor eredményes, ha legalább
annyi elnökségi tag vesz részt rajta, amennyi a
határozatképességhez szükséges lenne egy rendes ülés
tartása esetén.

(14) Az alkalmazott elektronikus hírközlő eszköznek lehetővé
kell tennie az online elnökségi ülésen részt vevő elnökségi
tagok azonosíthatóságát.
(15) Az online elnökségi ülésen ugyanúgy biztosítani kell a
jogok gyakorolhatóságát, mintha az elnökségi tagok
személyesen vennének részt az elnökség ülésén. Az elnökségi
tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció
teljesülése érdekében az alkalmazott elektronikus hírközlő
eszköznek egyszerre kell biztosítania a hang- és képfelvétel
egyidejű továbbítását úgy, hogy minden elnökségi tag minden
elnökségi taggal képes legyen kommunikálni, és minden
kommunikációt minden résztvevő egyidejűleg követhessen,
bármihez hozzászólhasson, minden hozzászólást figyelemmel
kísérhessen.
(16) Az online elnökségi ülés tartásakor figyelemmel kell lenni
arra, hogy az alkalmazott elektronikus hírközlő eszköz
használata során illetéktelenek ne férhessenek hozzá szenzitív
információkhoz.
(17) Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott
online elnökségi ülésen elhangzottakat és a meghozott
határozatokat úgy kell rögzíteni, hogy azok később bármikor
ellenőrizhetők és visszakövethetők legyenek. A felvételeket
archiválásuk előtt időbélyeggel kell ellátni.
(18) Az online elnökségi ülésen történő határozathozatal az
elnökségi ülésen történő határozathozatalnak minősül. Az
online elnökségi ülés megtartása esetén egyebekben
alkalmazni kell a rendes elnökségi ülés ülésével kapcsolatos
általános
szabályokat,
különösen:
az
összehívására,
napirendjének
közlésére,
eljárási
rendjére,
határozatképességének megállapítására, határozathozatalára.

