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Magyar Ílürgősségi orvnqtani Társnság
Közhasznú Egyesület

N,víre*vhá".z''3
Szent IstvÉn u' 6s. sz.

A Magyrrr Sürgőssc'gi orvtr*l'uni Tdrsaság Kijzhaszrrü EgyesiileÍ közgyűlésé,rrek 2010. ípri1is
7-ei itlésén meghozott határozatai ellerr * melyekkel ügyóstí tlvrisokÉ hírtÍlt el, 2007-2008.
évckrt5l *zirlir beszámolókaÍ és ktizhaszrrúsági jelerrtcscket Ítrgaclott rI, 4z elntikség és a
felügyelti bizottsr{g tagjait megválaszttltta, tircikcis alapító elnöki tiszÍtégct lttrzotÍ létrc ó.q e
tisztsdgte megválasztott, aiapszabályt nttitltr.sított, tagd|mértékct megsz'avazott' a ?009. óvrillgzó1ó beszárnolónak ls ktjzlrasznrísági jelerrtésrrel intenretes szavar'ási rntídrlal törtlnő
ell'trgadtatását lratrírozta tl, 20l0, évi kiiltségvetés clt'ogadásfull döntött, ttlvábbá
tneghatalntazás rrrlásával kapcsolattls dörrtést ltoztrtl. _ a nnagyit Ktiztár.sas{g Ügyószségériíl
szóló I972. évi V' törvény l4.$ (l ) bekezclóse alapjtÍn

jelentek be. 
őv lst

Az ov{st uz I9'Í2' évi V. tiirvény 15'$ (l) bekez,<lése alapján az egyesti.lct kiizgyrilésc az. óvás
benyrijttisát kövctii legkÖzelebbi.iilósrn megvizsgálrri rÍ.c anÍrak ercdményeként meghozott
határozttt{t a Nyíregyházi Viírorri Íigyészscg rószére rnegkiildeni ktjteles'
Az 1972, évi V. ttirvény l5.$ (5) Lrekezdésc órtelméLren az cgyesiilet közgyiilése az ÓviÍs
targyában egyetérÍésének lriánya Ö,.,etén is érrlombcn k(Jteles clontini.

IndokolÉ*

A Nyíregyházi Városi tigyérrr,ség ?0l0. janLrátjáharr T'C.2762/2009-I' és T'C.776?,i?009-II.
srrirrrri irvásokat nyfrjtott be rr |enti egyesülct ktizgyiilésének 2008. ntlvetnber 7-én és ?009.
novcmhet ó-tírr rneghozott határozatai e|'letr, tnivcl azokhan a közgyülés trz iiléscn ntegjelent
cgyesiileti tagokrrak a hatiírozatképosséghez szükslgcs arárryt el trem órt'i alucsotry szátn4 és
mcgisnrételt i.ilés szabályszctti iJsszelrívrlsárrak hiáriya ellenére megszavazta az egycsiiler
2007'2008' évrií] szóló beszámolóit ós k{irlrasznúsági.jclentéseit., megválaszlottil o" Jn.it *eg
{s tr felügyets brt<ltts{g tugJt(.. vqltrr'Jrrr\ ótsk$s rr\u1ri\('r e\nski úsrrsÉE \étrdnozÍsÍrü\ és azza)
kttpcrolatos nrcgváIasztásrtil hat*irozott. A hiányos alapszabály megt'etettí kiegószítését peclig
fclstr1lirlásban (1]'C.27ó212009-III.) indítványozta a városi i.igyé.izség.
A T.C.?762/2009-I, és 'I''C.2762/2009-II. rrrrírnrj óvásokban at tigyészség rálilulatott alra,
hogy nz egyesiilct }tatályos alapszabtílya sz.erinÍ lra ir küzgyÍilési tiiel a mcgjclenr ttgok nenr
ellgsrlges szÉ.ma' nriatt határozatképteÍerr' akkor a hirtiirtlzat'képtelerrsóg 

'riiatti eltüta$ztátit

T.C.?76a2Ü09-IV. szám
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ktivetőcn újahh nreghívó kiktilr]é.sével lehet megisrnételt (az etetleti rrapir-endi pontokta
vonatkoztian a rnegjelenő tagtrlc rrztimótól függetlerrril határozatképcsnel, tekrntherÍi)
krizer'rÍló"ci ülést tlsszehÍvni. A 2010, januárjá.ban benyúitott óvá$okbarr az iigyéSisóg új
ktizgyÍilé.ti tilés cisszchívásdt indítvárryozta ar.zul, hogy ha a' ,,",n lesz hatúroz'#p' *t, ot ror
azt kijvettjen kiktildésrc kerill11 fij rneglrÍvlval keriiljörr összclrívi1rra nregistnételt üld.s.

Az cgycsiilet elnijke 20t0. április 7-érr ll órára ijssze is hívtn ffí ügyészi rlvás elhírálára
érdekcben a ktizgyrílési tilóst. au{lr]hfln arurak hatilrrrzatképt{J]ültéile iscte'= a nregistttételt
i.ilést ir u8yatraÍfá it naprfl (félórával késiíhlri iclőpontrtr) tliztc ki' A rncghívt"ihutr az
összchívásra kertilő tilós napitendi pontiaikónt 47' iigyészi óvásokkal ti{madott 20*0t-zooq. evi
ktizgy{ílé*i haÍározatok lrirtírlyon kÍvül helyezéte. a 2007-2008-2íJ09. évekŐl szt5lil
beszánrolók és közhaszrrrls.{gi jelentések cltbgatlása, örijkos alapító e1niiki tisztsé.g
létrehozá*a, az elnilkség és a fcItlgycldi hizotÍság tagjairrak nregváIaszt.ísa, az alapsr.ul*iiynut *
meghívrihrrn mcgjclölt irírrryú móclosítása, tagclíjnr&ték rneghatírozi{s d zoio' évi
ktiltsé.gvetés elfogadás szerepeh'

A 20lÜ. április 7-ére osszchívon k(lzgyűlési ülósen - az egyestilet képvisclőjónek 2010. áprili't
28-ai nyilatkozatírlró| és a köegyírlési iilés .jelcnléti ívéh]ől mcgíllapítlratdan - az egyesii1ct
akkori 3f[J tagia ktizttl csuptin 25 fd volt jelen, Így a lratártr'otk p*rrégher sziikségcs ierentétiarány hiányzott. Ar, iilÉsről felvel.Í' iegyzők<inyv tarrriság*a *re.i'rt 

* 
a" ülés

ha$rozatképcssógr5nek hiányát a.ielerr vtr]t 25 tfl'g a'Znap 11 órakor meg is áIltrpította, majd Íél

i1áv| késobb ugyane7-en je|errléti létszánrmal rnegismétclt tilést tar:úttak rí.c aztln hatfuyon
kíviil lrelyeztck a T'C.276212009-I' és T'C.?762/2009-ll. szátttti ügyészi óvásoltku| trírrraclott
2008-2009. évi közgyűlési ltatiÍrozntokaÍ, nrajrJ dijütiittek a 20(17-20Ü8. lvekr:ől szóld
egyestilcti hesrlírtrtrlók, fcliigyelii hizottsági bcszárnolók ls kiizlraszrrr1sági jelentlsck
elftlgadásárÓl, mcgválirszttlttdk úita az clr:iikség és a t'clrigyelií bizottság tlgjait, ietrehtlztrík az
örcjkiis alupÍtd elnöki tisztséget és választotta]t is e tisztsógre, 

'',('clositotüii *z a1apszaht1lyt'
nrcgsnavuzttik az egycstilct r'errdes és ifiúsígi ragjai által iizet.errrlő tagdíj mértékét, d*rrtést
!o1at< antil, hogy a 2009. évriil szóló cgyesületi beszámoll' l'eliigyelö biztrt1sági bcszártroló
ds kÖzhasznr'rsági.jeleirtc's cllbgadásáról azok elkésziilte trtán ne;n Lözgyitlési ri-lésen, }titnenr
internctcs szavazís titján fogrrak a ktiegyilés tagjai határozrri, clt'ogadtát az egyesrilet 20l0.
{vi költségvctósét és iigyvétli iroda rószére adandó mcghatalrnazásr,ól is határoztak.

A 2010. április 7-én nregismételt közgyiÍlési üléseir mcghozolÍ lratározatrrk az alábtrialt rnjatt
trirvényscrtőekl

r.)
A* egycstilet 20lf). líprilis 7-ei közgyÍilési iilésÉnek összehívísakor }rati1lyos ata:pszabirlydnak
1?' pontja szcrínt a köilgyűlési üló.src srtilti mepilrÍvlt postai űton ivagy internctcn) a
közgnilő.s idiítrxrntját rnegelőzöcn legtlÉ|rb 30 rrappal küldi el az clntik a tagoknak és a
kiizgyíilés akkor lratározuthépes, ha á2(111 a tagok ttihh rrlitrt fcle j*l"n vail, ü
hatátor'atképtelerrsóg miatt elhulasztatt kozgyűlÉst: peclig a '!'e.nti nódon',l0 naporr bcIül rilra
iissze kell ftlilni. anrely az enilek nregf.elclö összehívással a megjeler.rtek szÍrmiíra tekirrtcr
nélkül határozatképes lesz az cl'erieti uapirenclbcn, szereplő kdiclésekherr (üzen tényt a
nreghívóban is riigzíterri kell)' A Nyíregyhrízi Vrírosi Llgyószség a T'C' 776212Í)ür}.I-II. szÍtrnú
írvásaibzur rámutatott arra. hogy az alapszabály ezert megsztivcgezésélről kövctkeziíerr az clső
idiípttrrtra crsszehÍvott kozgyrltlés hatírozatkó,ptelerrség miatti clhalasztását kitvetii 30 napon
beltil clküldésre kerÍilő rl.j mcghívóva| rij rrqpra hívanrló össze a megi.tméte1t tilés {mely újabtr
meghÍvri elktildese ós az abharr kituzésre kcrülíi megismótclt iites idopontja kiizött is
hiztos'Ítancll 'az nlaprzalrályhan clőírt idiíkriz). Az alitpsz..rlrrily nent tartalmazott ol'yan
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rendelkelést, mely szcrint a nlcgismételt kozgy(llósi ülés az crccleti k(ir.gyÍilési üléssel azollos

napra is kittizhetii lett volna.

Mlndebhiil következöeri a 2010. űprilis 7-én 1 l óra 30 tltakor n:legtfiÍtott ülés senr tckirrthetii

határozatkópestrek,

2,)
Az ülésriit felveil jcgyz(ikiinyvl:ől a lratárrrzathozatal módjfu'a v()üatkÜzó alapszabáiyi

rendelkczések tretartisa *em álJapíLható meg, ncm trinik kí belőle, hogy az gdott kórclcsekhert

a jelerrlóvők milycn s7,rrvazati arrinnyal éri nyílt vagy titkos szavtrá*i nróddal dirnttittek-e.

Az egyesülégi jásrtil szóló ]9B9. évi TI, ttirvéuy l1.|i (3) hekczdése sz.efint az ügyintő'zó és

tepviseleti *'.i.uit ur az nlupszabáIy eltórő rendelkczese hiányábarr l'itkos szavaztlrsal kell

megviíla*ztani'
A flnri cgyesiilet alapnz.abályának 12. pontjiíban foglalt szabályozrl,t órtclrnéherr a közgyúlés a

tisr.rségviselÓiL titkoi szava'ztilisal köteles rncgválrrsztani (az egyÉb rlrirrtések }tozarrdírk mcg

nyílt izavazással)' a határozathozatalhtrz' szükségcs szavazati ararryként petlig {ltalában

eiysze.Í, szótiihúsóg, rtz alapszabály rrrtidosításához azonlratr kéthnrmados szót.iihbség

szúksdgcs.
Az- eg5lcsület kcpviselőic a 20t0' április 28-ai iigyészségi urcghallgaLásakor jegyzrlktirryvhe

rogtaii nyilatkozttírban elrrtoridta, lrogy a 2010' április 7-ei ktizgyiilési iilésen jelen volt

mindosszcseir 2-5 tag uz. clnökség és a {'eliigyelii hizottság tagiait az. ulapszabály előírásátírl

eltórően nefil titkÖs' Ílanem nyílt v,avazási rrród alknirrrazitsával választolta újra.

-1. I

A 201(J. írprilis 7-én megsz6y17,ott alapsz,alrály-módtrsítás a kiltgyiilési Íiléscn kíviili
ktizgyÍilési határcreatlrozatal iehetiiségót beveectl nrtidtrsítást (kiegrszÍtést) is tartalnrazo lrolott

az i'íapszrrhály ilyen iránpr mirttositásanrrk, kiegér'rzítcsérrek szándéku setll a meghívólrarr

feltiirrt'etctt nuii'"''di pÖnton belÜIi r:észletczés|rert' som ft mcghívtihrrrr hiva'tkozott intenrel'es

honlapon kttzzétett rnóclosít{s-tcrvezethcrr nem szcre|}elt.. így a kiirgy'{ílési iilésctr meg üefir

jelcnt (a tagság tohhsógét kitcvö) tagok czen rtttldosÍtás sz.ándékar'ól rrcm órtesiilhettck, ezt uz

lgycstitet üopviserit;c ls elisrnerte a 20t0' április 28-ai ügyészségi meghallgatásakor' Az.

tiésen jelcn volt 25 tag íltal clfogrrtlott ezen ntódosÍÍÍÍs, kicgészítés szcritrt a kiizgyiilés úgy is

hozhrrtna hatírozatot] hogy -r. cgyesiilct tagjai a részükrc elkiildijrt szavaztilapok

visszaküldésóve), vagy ar Jfyestilet honlapjára belépé,sscl atlhatnák le szilvazatukat (ításbcli

szavaziÍs), rnely írástili sza-űz'iírrra törtÉrrií lelhívírs közötrré ir tagokkal, hogy a szavaratok

pos1ai rnágktiláÉsére Yilgy Íl honlapon tijrténő rnegndrísriru rncddig vtrr lehetoségÍik. nrely

hutáricll lrertt lchet riivid]ebh a mcghívó postára ar]ását követit 15 naprriÍl ls a hatíridő Icjártát:

kiiveto 15 napon beliil az etriokség jegyzökönyvbcn rrigzítcnc il7, írrÍsbcli Bzrrvttzás

etedmónyél.

Rz.zel Íjsszeiiiggésben a 20l0. áprilir 7-ci közgyíillsi iilésen alacsorry szátnban jelcn vtrlt:

tagok el is aírritit*tt, hogy a 2009. óvr{ll sz.riló cgyesiiletí besziÍmolót, felügyelő bizott'iírgi

bűzártrolót és ki1zhasznírsági.jelerrtóst közgyiilési ülér Összelrívrisa nélkül, internctes szAvazás

Íltiín {'ogják elÍtrgarltatni a tagokknl.

Szabályszetűcn nregisnrételt ktizgyiíIési tilés eseló'n sem leltctctt vtt]na czett kétdiÍsckberr

határozrri, hiszerr tz,lck *sak a nregismótclt üléserr kertiltek trapirendre, irz crecletileg ktjzzétett

napitendben még nem sr.ercpellek.

Hiiz.gyiilési harirozat kiizgyulési üléserr kÍvtil törtó,rrő nreghoza1alárrak lclietosége az

*gyűiite*i jogról sztiló tiirvélryb+n nertt szerepel. (Ilyerr lelretőséget pl. a társashriza]<róI szólti

tttr vóny a t.úr sashár,ak kiizgyiílésc tcki rttetóbcn bi ztrrsít' )
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A I'egÍ'elsfibb EÍrós{g több cseti dtintésé'hen rárrrutatott an'rr,'hogv az egycsült5.ti.jogrrl szíliól989' évi II' törvény 6'$ (t) úr'-'aa-en"i 
i;',*;i',:i#ft',1e"*"h"1iill"o,rr;nr*eny.*rintrliködási elv megktiver*ii, r'ágy-u''e-gyesttlet t,'r,gyilil;""í. hat:ározatlréporrelet., a tag{)k

tnlrbségdnek - 
-!?bb 

minf' ioE"t"* fá-rm[- rz,tikségeltcsieri--inirzorro.:o',KGDl997'l89't' 
|t't'ot kcivetkcz(ien 

T.:gy.':üler ttireyiiresenek lratár'or,atkéicsségéhct 
al'1i:ö'::li'i}Tl'iii :r};l*ry;'-:'*";T,,ffi ,*.:+4:i;,r,["Únr,or..*cltjntéscket. KtizqyiiIe$ iilés rnrtlísa"]''erttni 

',távszavazá*,' 

of,_Tl-'-n.jclenlévő.taguk hu'not
közhaszrrrlsiÍgi 1Ji'nt' 

''*r"'a"'i ü'pcsolattrsa,, *'*uG.r*',|:LT# ,:J:[ !i;*'i'?:'lll*.;
;f;i'#:l:' 

sent értesiilhetnc a 
'nl'üi,'g ;'-'# ,".iJ"i"-&fc]elti tartalmi megvitatása is

4.)
A 20l0' áprílis 7-én megszavaz(}tt alapszabíIy-ntridosításban 

stagoknak ae clőÍrtnr{l uü.*o'y.ii-;'í*^ ruiitt határo'"*6;"Ti:'ii"-i;l'lÍil-íffi*:'u1Ílegrövidebherr 30 
' 
ncr1c9t 

"r.e*irr'ii"'r.eké-.1l'bJ"'íö*],pupnn 
n-r,iri ir1iípontra legyenösszehívható a megisrnéter' tire* e*-* i;*;f'"y:l'"* r.'|ni-Tr**r, uij, r'",rr,ri|r'ip**rege.*az eredeti rneghívlban elrlre fcl kclt*hivní'n".i Jr'iliir""u*rro, azonban t ir,r1írit *, *

garanciális szaháIy' hogy ha o **gi*Jt"rilireí"*"Ti"-í.."Í", üllssel áaonÖl' nipra kertilkitiizésre' ilkkor az erócleti trles riatározatképe.tségc r'ie"yi'"-* trreg{Ilapítrisát követijerr atagokut a mcgisnrrjtd''l1Í*l. 
'l: "'"sI'í;í' mr.iiroJ-e""-i''t.ií *-eÍrfvrri' 2í}10. április 7-én Ílz

iffiT'H'''i',",i#.i1iflÍ,f,lff#Tl'l'1;ill|t'fritoi:n-*t'iÍ#'''; Í*,J;'i5i'lilgloil,"* 
"A 2010' április 7-én melgs'*^'*' alaplzaulily-il'',1;.-í'á, a 

'kiizgyiilós kizr{r.ólrrgoshatriÍskiÍrének fclstrr:olásnuu nJtcv.tt"til 
:g'Í| rl 'ir"e'do'tirntt"águn kíviili) hiilottsÉgoktagjainak nregválusztását é'r u rr..eroI*ioli-tctetnretr]oj'uuro''a,intést is, anti ellentétes azalapszahr{Iy vdltozatlanut nro,'aat s7+l'sii. ,i.. om. pon|ainat'rlna**""óseivel (trrely szerint afelügyclií bizottsiícon^ kívtili hizotr'eg.'k - oktaüsi irir"u-,i*, etikui bizotrság, társaclalrnikapcsolattrk uilotti{ga - tagiait a, jn,iksa!];-';ilö*-Jf'nr. 

cllentétes aJ'alais'aunyváltozatlatul nraradl 5' puniiáuur r''*iy 
,sze,:irrt o, "*t*iLr"jg 

döni a tugÍ,elvőtelról és aktizgyiilés csak fellehhezcs *.teion' o'e'oáÍ,'r*on jtir cl).

Az egyesülósi iosrdl sz'ólo l989, dvi II. töÍvény (i.$ ( l) behezdrése órtelmébcn azulapszabálynak lriziosítarria kell o a.^ut or'it u*'*ritiríre*i l'ai u"' tegíl.enie a tagok jogairrakés kötclessógeirrck érvérrye-tuléset. u[lonczetr tiirvcnyi $. (2) bckezdése érteltÉbcn azalapszahályhan rendelkezrri ke][ *" .ffi,it"t ,r..u*"tei.rr i- I'" alapszabÍrlynak gar'rurcirÍlisszenpon$dl is urcgfelelt'Í. valamint elicntrnon,tá*n'.ot r rlr'ir'"o* kell tartalrrrazíia'
A Legt'eJsőbh Bír'rislíg jogegységi lturácsíuralt 4l2fi05. száttrti ki)z,igazgatásr jtrgcgyscgihatilrtrzata szcrint ''' ercrleti-tilésicl rrem azo'l.,' noior, írlgisrnetett ktizgyűlr5s esctén irmcgitrmdtelt k(izgyiilési tilésrc rijabb r:reghívot-t.i'" *'-"'iinyi tagnak kiilclcrri' Ezen
'n':-,i'^1í[fi'r.E:Íi?"'1hxá:,.i-J','J.',1;J'#*.ilffffi;'; "Jili'i'uÉru*"**eg o" ffiul*l,""

Az egycsiilet képviselci-ic (I}r. Berényi ifamrís l*]"q Úr) tríjékoztatta az ügyészségct, hogy a20i0' április 7-ei nrcgi'rmótelt kozgyüre",r tire*i trotriro"*tutt ol szembcrri iigyészi áIlá*pontroÍigyclemmel 2(Jl0' 
'náJus.3 

á'' r,J ,iághrv,]ittr.ront ti-''-.s-*Jí-, tagjaihoz, mclyberr ?(Jl0,jfurius 4-ei időpont*a hívofi őssz"" - u*or. lrat,t.ozaii'Éf"**egar" is figyelnreztetve -megistrrr5telt tllést a 20lt), április 7-Ei 
'ile,, '.iaiiponi1iru-ffiir'detett napirerrrli r:crnl.okriiratárgyalr{rra éB irz ügyészi irrréztcdések azon tőrténő elhíráIrísa r5rrlekélren.
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Mindczck alapjan
indÍtványourrm'

hogy az egyesiilet ktÍzgytitése az cisszshívásra ketülő rrrcgismótclt tilésen LrÍrália el az tigyészi
ól'íttrkat (a jarruári felszólulásra is kitcrvc) ls helyezze hatályon kÍviÍI rr 2008' novern|re,r 7-eio
2009. novcmber 6-ai és 2010. április ?-ei kÖzgyrílési hatátnz'rilrtkal. és dfittlsön újra a 2007-
2008-20t)9' évekri1l szóló beszámolÓk é.,i kiizlrasznúsági jclcntcsck clÍbgadásáról, a 2010. évi
ktrltségvetés clfogadasár'ól. a tagdíj nrlrtékéről, az alapszahíly rnrirlrrsításírrril (iígyelve az
alapszabály tartalmi törvérryetrégórc is, hogy pl' kiizgyr.ilés'i hntfurrtattalt rrer'rr ktizgyÍilósi
iiléserr való trrcghozataliíl'a lehet{isógct adó rendelkezé.il az ilapszabríly ttc tartaltrrazzon) fu az

alapszahálynak rnegfelelií titkos szavazással válassza ffiog 4'{ egycstilct cltrtikségónck és

lalüg yelö bizottságárrak tqi ait.

Áz tilés megta.rl.4Íiát követően az ülésriil Í'elvctt jcgyzÓkönyvbríl (rnelyllert ttz egyeriüIet

tagjainak össz]étszámára és az i.ilésen rtregjelent tagok szfurrfu'a, a 2010. április 7-oi kiizgyiiláti
ülés idŐpontjáhrrrr fclmcrült hntrírazrrtképteletisóg miatti megisrrrétlésre, n határt:zatok
tartalrnának rtigzÍtése rtellett pcdig a nicgltozataluk rnritljíra, szavazí}ti arányaira is tcrjerrek
ki) cgy példányt - az tilés iclcnléti ívérrek. uz iilésre szr1lt mcghívótrak, az ülésen elfogatlott
dokunrerrtun'rok ktÍztil a m'ódosittltt alrrpszabályrrak és n 2()t)9' évríil szrilri ktizhrrszrrűrírgi
jelentésrrek Ögy-egy nrtísolati prtldányával együtt - aZ trElyesiilet kópvisclöjc a Nyírcgyházi
Vri'rosi iigyészsé,ghez is jutÍasstrn cl.

N y í r s g y h s z g' Z{tl{t. m4ius ó. napJán

dr- Kotricz (iyiingyi r)

vezetfi helyeltes ügyÉsz


