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MAGYAR HOMEOPATA ORVOSI EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2021.május 29.
A közgyűlés időpontja: 2021. május 29. 17.30. óra
Közgyűlés helye:
https://us02web.zoom.us/j/89566217769?pwd=SlEvNU0wbGdpZnVIbXhTdDVPTi9BUT09
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Az Egyesület elnöke, dr. Gál Adrien köszönti a jelenlevőket, megnyitja a közgyűlést és
tájékoztatja a jelenlévő tagokat, hogy a zoom szoftveren keresztül online felületen történik a
közgyűlés. Az Elnök megállapítja, hogy a közgyűlés a jelenlévők számára való tekintettel nem
határozatképes, mert a 273 tagból, akik közül 216 főnek van szavazati joga, 3 fő szavazásra
jogosult jelent meg, ezért az Egyesület Alapszabálya és a közgyűlési meghívóban foglaltak
szerint a megismételt közgyűlés a mai napon 18.00 órakor azonos napirenddel kerül
megtartásra, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes lesz. Ezt követően az
Elnök a közgyűlést berekesztette.
Megismételt közgyűlés időpontja: 2021. május 29. 18.00 óra
Megismételt közgyűlés helye:
https://us02web.zoom.us/j/89566217769?pwd=SlEvNU0wbGdpZnVIbXhTdDVPTi9BUT09
Az Egyesület Elnöke, dr. Gál Adrien üdvözli a résztvevőket, megnyitja a megismételt
közgyűlést, és tájékoztatja a jelenlévő tagokat, hogy továbbra is a zoom felületet használják.
Az Elnök megkérdezi a tagoktól, hogy beleegyeznek –e a video felvétel és a képernyőfelvétel
készítésébe. A résztvevők egyhangúan beleegyeznek.
Az Elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 273 tagból, akik közül 216 főnek van szavazati joga,
9 szavazásra jogosult tag képviselteti magát, ezért és a Közgyűlés megismételt jellegére
tekintettel a Közgyűlés határozatképes.

Az Egyesület Elnöke, dr. Gál Adrien tájékoztatja a tagokat a vészhelyzet során követendő szabályokról
a 102/2020. (IV. 10.) Korm. Rendelet a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek
működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről,
a 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek
működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről,
484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második
üteméről alapján:

A döntéshozó szerv ülése a tagok elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő
részvételével is megtartható. Meg kell határozni az igénybe vehető elektronikus hírközlő
eszközöket és informatikai alkalmazásokat, és meg kell határozni a személyazonosság
igazolásának módját.
A vezető tisztségviselő vezeti le a döntéshozó szerv ülését és készíti el a döntéshozó szerv
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ülésének jegyzőkönyvét. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az ülés megtartásának körülményeit
is. Jelenléti ívet nem kell készíteni, azonban a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen
elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő tagok adatait. A jegyzőkönyvet az ülést levezető
vezető tisztségviselő írja alá.
Az Egyesület Elnöke, dr. Gál Adrien ismerteti a szavazás módját a zoom szoftver segítségével,
a résztvevők próbaszavazást tartanak.
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Az Egyesület Elnöke ismerteti a napirendi pontokat, amelyeket az Egyesület tagjai írásban
megkaptak a közgyűlési meghívóhoz csatolva, 2021. május 14-én. Módosító javaslat nem
érkezett, a jelenlévők a napirendi pontokat nyílt szavazással, szavazat többséggel elfogadták.
1. számú Határozat: A Közgyűlés 6 igen, 0 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett a közgyűlés
napirendjét szavazattöbbséggel elfogadta az alábbiak szerint:
1.
2.
3.

Elnökségi beszámoló az eltelt egyéves időszakról
Szavazás az Elnökségi beszámoló elfogadásáról
Az Egyesület 2020-2021. évi költségvetésének ismertetése
Szavazás a 2020 évi költségvetés és a 2021 évi költségvetési terv elfogadásáról
A Számvizsgáló Bizottság beszámolója
Szavazás a Számvizsgáló Bizottság beszámolójának elfogadásáról.

1. napirendi pont:
Az elnökség beszámolója az eltelt egy éves időszakról
dr. Gál Adrien megtartja a beszámolót azzal, hogy a tagság arról már a közgyűlést megelőzően
kézhez kapott egy részletes írásbeli tájékoztatót.
Az Egyesület Elnöke kiemeli, hogy ez az év is a járvány jegyében telt, az online felületek
használata határozta meg az egyesület közéletét.
Az Elnök a beszámoló megvitatására szólít fel, majd ezt követően annak elfogadására tesz
javaslatot.
A beszámoló ismertetése alatt még egy rendes tag megérkezett, beazonosítása és tájékoztatás
után a szavazásban részt vesz.
Az Elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 273 tagból, akik közül 216 főnek van szavazati
joga, már 10 szavazásra jogosult tag képviselteti magát.
2. számú Határozat: A Közgyűlés 9 igen, 0 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett nyílt
szavazással, szavazattöbbséggel az elnöki beszámolót elfogadta.
2. napirendi pont: Az Egyesület 2020. évi költségvetésének és 2021. évi költségvetési tervének
ismertetése
Az Elnök ismertette a 2020. évi aktualizált, valamint a 2021-as évre tervezett költségvetést.
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Ezt követően a jelenlévők megvitatták és elfogadták a költségvetéseket.
3. számú Határozat: A Közgyűlés 10 igen, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett nyílt
szavazással, egyhangúlag a 2020. évi aktualizált és a 2021. évre tervezett költségvetést
elfogadta.

3

3. napirendi pont:
Számvizsgáló Bizottság beszámolója
dr. Irsay Zsuzsanna ismerteti a Számvizsgáló Bizottságnak az Egyesület 2020 évi mérlege és
eredmény kimutatása alapján készült éves beszámolóját, majd az ismertetést követően a
beszámoló megvitatására szólít fel, ezt követően ennek elfogadására tesz javaslatot.
4. számú Határozat: A Közgyűlés 9 igen, 0 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett nyílt
szavazással, szavazattöbbséggel az Egyesület 2020. évre vonatkozó éves beszámolóját
(mérlegét és eredménykimutatását) elfogadta és azt jelen jegyzőkönyv mellékleteként
csatolja.

2021. május 29.

dr. Gál Adrien
Elnök
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