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Jegyzőkönyv 

az Egyesület ülés tartása nélküli 33. Közgy űléséről 
  

Készült 2020. április 30-án 14:00 órakor az Ügyvezetés (Elnökség) Skype eszköz révén történő 
ülésén. 
 
A Skype megbeszélésen az Elnökség tagjai Rózsa András elnök Ráckeve, Kormány Tamás 
társelnök Budapest, Dr. Ködmön István alelnök Herend vettek részt és online módon jelen 
voltak az FB tagjai Sándor István Budapest, Tóthné Dr. Veinperl Ilona Budapest és Papp 
István Róbert Budapest. 
 
Rózsa András az egyesület elnöke az alábbiak szerint tájékoztatta az Elnökség + FB tagjait: 
 
Eredetileg 2020. április 2-ára volt kitűzve a Közgyűlésünk időpontja. A Közgyűlést nem 
tarthattuk meg a koronavírus járvány miatt. A veszélyhelyzet kihirdetését a 40/2020. (III. 
11.) Korm. Rendelet szabályozza. 
A veszélyhelyzet idején számos rendeletet és intézkedést hozott a Kormány az élet- és 
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 
következményeinek elhárítása, továbbá a vállalkozások és egyesületek működésére 
vonatkozóan. 
Ezek között szerepel az Egyesületünket is érintő 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet a 
veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesít ő szervezetek m űködésére vonatkozó 
eltérő rendelkezésekr ől. 
 
Az Elnökség tanulmányozta a rendeleteket és egyeztettünk a Közgyűlés mikénti megtartása, 
illetve a Közgyűlés által jóváhagyandó dokumentumok elfogadásáról. 
 
Az Egyesület döntéshozó szerve a Közgyűlés. A 102/2020 (IV.10.) Korm. rendelet  
értelmében veszélyhelyzet esetén a közgy űlés nem tartható meg olyan módon, hogy 
az a tag személyes részvételét igényelje (3. § (1). 
Ebben az esetben a közgyűlés hatáskörébe tartozó dokumentumok jóváhagyása kétféle 
módon történhet:  

1. Döntéshozás a tagság elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő 
részvételével (E-mail, Skype útján). 3. § (2) a).  

2. Határozathozatal az ügyvezetés (Elnökség) kezdem ényezésére ülés tartása 
nélkül (e-mail, Skype útján). 3. § (2) b).  

 
Mindkét esetben a Kormányrendelet 5. § (7) (1) bekezdés  értelmében „A meghozott 
döntést a veszélyhelyzet megsz űnését követ ő legfeljebb 90. napra összehívandó 
közgy űlés napirendjére kell t űzni. Ha az utólagos döntéshozó szervi határozat a korábbi 
döntést megváltoztatja, vagy hatályon kívül helyezi, az nem érinti az azt megelőzően 
keletkezett jogokat és kötelezettségeket”. 
 
Rózsa András elnök – az ügyvezetéssel folytatott tö bb levélváltás után – úgy döntött, 
hogy az Elnökség + FB számára elküldött közgy űlés csomagot az Ügyvezetés 
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(Elnökség) hagyja jóvá e-mailes levelezés útján a 1 02/2020 (IV.10.) Korm rendelet 3. § 
(2) b) szerint.  
 
Az elnökség döntése, hogy a valós közgy űlést 2020. szept. 17.-én délután 17:00 órára 
hívja össze a Nemzeti Min őségügyi Konferencia helyszínén (Hotel Pelion Tapolc a), 
ahol jelen van a tagság számos képviselője. 
 
2020. április 24-én az Elnökség és az FB tagjai írásban megkapták az alábbi 
dokumentumokat (lásd a linken is):  
https://www.isoforum.hu/media/szovegesoldalak_multi /files/BeszamKozhmell.pdf 
 
1. Napirendi Pontok 
2. Egyesület 2019. évi szöveges beszámolója az egyesület tevékenységéről és 

gazdálkodásáról 
3. Egyszerűsített 2019. évi Beszámoló és közhasznúsági melléklet  
4. FB Jelentés az ISOFÓRUM Egyesület 2019. évi tevékenységéről  
5. ISOFÓRUM 2020. évi Rendezvénynaptár_2v 
6. ISOFÓRUM 2020. évi Költségvetés_2v  
 
Rózsa András  elnök üdvözölte az Elnökség és FB tagjait és tájékoztatott, hogy a 
Beszámolók, a Közhasznúsági melléklet, és az előterjesztések pdf formátumban az 
Egyesület honlapján (www.isoforum.hu ) megtalálhatók a következő könyvtárban: 
https://www.isoforum.hu/Bemutatkozas-Szervezet/Kozh asznusag-Kozgyulesek . 
 
Az elnök ismertette, hogy az Egyesület 2019. évben teljesítette céljait és kitűzött feladatait és 
anyagilag is jó időszakot zártunk. Megköszönte a tisztségviselőknek az egyesület érdekében 
végzett társadalmi munkát. 
 
Az ISO 9000 FÓRUM Egyesület ülés tartása nélküli 33. Közgyűlésén a következő határozatok 

születtek: 
 

1. Az Elnökség az előterjesztett Napirendet 
3 igen, ∅ nem, ∅ tartózkodás szavazattal elfogadta. 

2. Az Elnökség az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 2019. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról 
szóló Beszámolót és közhasznúsági Mellékleteket. 

3 igen, ∅ nem, ∅ tartózkodás szavazattal elfogadta. 
3. Az Elnökség az FB Jelentést az ISO 9000 FÓRUM 2019. évi tevékenységéről. 

3 igen, ∅ nem, ∅ tartózkodás szavazattal elfogadta. 
4. Az Elnökség a 2020. évi Rendezvényprogramot. 

3 igen, ∅ nem, ∅ tartózkodás szavazattal elfogadta. 
5. Az Elnökség a 2020. évi Költségvetést. 

3 igen, ∅ nem, ∅ tartózkodás szavazattal elfogadta. 
 
Az elnökség döntése, hogy a valós közgy űlést 2020. szept. 17.-én délután 17:00 órára hívja 
össze a Nemzeti Min őségügyi Konferencia helyszínén (Hotel Pelion Tapolc a), 
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Megjegyzés: Az FB tagjai is egyöntetűen elfogadták az előterjesztett dokumentumokat és 
beszámolókat. 
 
Az ülés tartása nélküli Elnökségi ülés végeztével Rózsa András megköszönte az tisztségviselők és 
Tagság 2019. évi tevékenységét, a partneri támogatásokat és közölte, hogy körlevélben tájékoztatni 
fogja a Tagságot az Egyesület helyzetéről és a pandemia által okozott nehézségekről, amelyek 
komolyan veszélyeztetik a társadalmi szervezetek tevékenységét, fenntartható működését.  
 
Mellékletek: 

• Beszámoló és Közhasznúsági Mellékletek az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 2019. évi 
tevékenységéről és gazdálkodásáról. 

• FB Jelentés az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 2019. évi tevékenységéről. 
• 2020. évi Rendezvényprogram_2v. 
• 2020. évi Költségvetés_2v. 

 
Az ülést Rózsa András elnök készítette elő, vezette le és írta meg jelen Jegyzőkönyvet. 
 

Készítette: 

 Rózsa András 
elnök  
   

 


